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บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1  

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มีเจตนารมณในการสงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกำหนดใหจังหวัดฯ มีคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และใหมีการระดมความคิดเห็น และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ในพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีสอดคลองกับปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยจังหวัดฯ 

ปรับปรุงเปาหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว จำนวน 2 ครั้ง โดยเม่ือป พ.ศ. 2546 ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาวา “เปนศูนยกลาง Logistics 

เพ่ือการสงออกสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เปนเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บานเมืองนาอยู  

และเปนแหลงรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ” และเม่ือป พ.ศ. 2553 ไดกำหนดวิสัยทัศน 

การพัฒนาวา “เมืองอุตสาหกรรมนาอยู”  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. 

แจงวา ในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) )  ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี               

22 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานมีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำ

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฉบับทบทวนฯ โดยใหปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดเปนชวงเวลา 

พ.ศ. 2561-2565 และปรับสาระของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ        

พ.ศ. 2565 ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการไดถือปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีกำหนดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (ฉบับทบทวน) แผนปฏิบัติราชการจังหวัด

และกลุมจังหวัด และคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีความสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ทิศทางแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตรรายสาขา/เฉพาะรายสาขา ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี         

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Thailand 4.0 (Micro Cluster) และปญหาความตองการในพ้ืนท่ี        

ในลักษณะ One Plan 

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน รอบปงบประมาณ            

พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ไดผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลุมภารกิจ 4 ดาน (Cluster) ของจังหวัดฯ          

และผูแทนภาคเอกชน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนภาคประชาชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

และผูแทนทีมบูรณาการกลาง ประกอบดวย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงบประมาณ 

สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย โดยมีการชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจำป การระดมความคิดเห็นในการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพโดยวิธี SWOT 

Analysis เพ่ือใชในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน             

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปและคำของบประมาณ ประจำปงบประมาณ            

พ.ศ. 2565 ซ่ึงประกอบดวย เปาหมายการพัฒนา พันธกิจ ตำแหนงการพัฒนา (Positioning) ประเด็นการ



ข |     แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

พัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และจัดทำบัญชีโครงการ รวมท้ังการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได

สวนเสีย และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ 

โดยไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาจังหวัดวา “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” เปาหมายในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีวา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ เกษตรปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  

ท่ีดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” โดยมีตำแหนงการพัฒนา (Positioning) ประกอบดวย 1) เมืองอุตสาหกรรมท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการสงออก (Eco-Industrial Town) 2) เมืองปริมณฑลศูนยกลางการขนสงและ

กระจายสินคาเพ่ือรองรับการผลิต การคา การลงทุน การบริการ และการพาณิชย 3) เมืองปริมณฑลนาอยู      

ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง ซ่ึงจังหวัดฯ หวังเปนอยางยิ่งวาทุกภาคสวนจะไดนำไปใชเปนแนวทาง     

ในการพัฒนาจังหวัดและบูรณาการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

ใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีไดกำหนดไวตอไป 

 
 
 

กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
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สารบัญ 

สวนท่ี 1 ขอมูลเพ่ือการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ 

1.1 สภาพท่ัวไปและสถานการณการพัฒนาจังหวัด 1 

 ดานกายภาพ 5 

 ดานเศรษฐกิจ 19 

 ดานสังคมและความม่ันคง 54 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 83 

1.2 ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนท่ี 102 

 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถ่ิน 102 

1.3 ผลการพัฒนาและการแกไขปญหาจังหวัดในชวงท่ีผานมา 105 

สวนท่ี 2 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ 

2.1 บทวิเคราะห 125 

 การวิเคราะหขอมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 125 

 การวิเคราะหขอมูลตามดัชนีความกาวหนาของคน (HUMAN ACHIEVEMENT INDEX- HAI) 130 

 ความกาวหนาและลาหลังในระดับตัวชี้วัดของดัชนียอยตาง ๆ ท่ีสำคัญของคน จังหวัด

สมุทรปราการ 133 

 เครื่องมือการวิเคราะหทางการบริหาร 136 

2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด 145 

 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (VISION) 145 

 พันธกิจ (MISSION) 145 

 เปาประสงครวม (ULTIMATE GOALS) 145 

 ประเด็นการพัฒนา (STRATEGIC ISSUES) 146 

 ตำแหนงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (POSITIONING) 146 

 ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 147 

 สรุปภาพรวมการจัดทำแผนของจังหวัดสมุทรปราการ 151 

 หวงโซมูลคา (VALUE CHAIN) 157 

สวนท่ี 3 แบบสรุปบัญชีรายชุดโครงการ (จ.1) และแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)  

เรียงตามประเด็นการพัฒนา 

3.1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 และบัญชีชุดโครงการ 

3.2 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 และบัญชีชุดโครงการ 

3.3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 และบัญชีชุดโครงการ 

3.4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 และบัญชีชุดโครงการ 

3.5 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 และบัญชีชุดโครงการ 
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สวนท่ี 4 ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
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ตารางท่ี 1.1-42 แสดงขอมูลแสดงขอมูลโรงพยาบาลภาครัฐ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสังกัด 65 
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ตารางท่ี 1.1-49 จำนวนคดียาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ป 2559-2562 73 

ตารางท่ี 1.1-50 ผลการจับกุมยาเสพติดขอหาหลักในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ป 2561-2562 73 

ตารางท่ี 1.1-51 จำนวนของกลางและมูลคาทรัพยสินท่ีตรวจยึด ป 2561-2562 74 

ตารางท่ี 1.1-52 เปรียบเทียบพ้ืนท่ีท่ีมีผูเขาการบำบัดรักษาเรียงตามลำดับ ป 2561-2562 75 

ตารางท่ี 1.1-53 จำนวนเรื่องรองเรียนจำแนกรายเดือนในหวงเดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562 76 
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สวนท่ี 1 ขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 

1.1 สภาพทั่วไปและสถานการณการพัฒนาจังหวัด 

   
ภาพท่ี 1.1-1 พระสมุทรเจดีย 

“สมุทรปราการ” เปนเมืองท่ีมีความสำคัญมาแตโบราณ เนื่องจากท่ีตั้งเปนเขตยุทธศาสตรทางน้ำ           

คำวา "สมุทรปราการ" มาจาก คำวา "สมุทร" ซ่ึงแปลวาทะเล และ "ปราการ" ท่ีแปลวา กำแพง จึงมี

ความหมายโดยรวมวา "กำแพงริมน้ำ" และหากยอนหลังไป 800 ปเศษ ชนชาติขอมซ่ึงมีความรุงเรือง                   

อยู ในขณะนั้นไดสรางเมืองพระประแดงบริเวณปากแมน้ำเจาพระยาเพ่ือเปนเมืองหนาดานซ่ึงสันนิษฐานวา        

ในปจจุบันคือบริเวณทาเรือคลองเตย และตอมาแผนดินบริเวณรอบเมืองพระประแดงนั้นไดงอกออกไปในทะเล

โดยทิศใตแผนดินงอกถึงแถบตำบลปากคลองบางปลากดซ่ึงอยูทางฝงขวาของแมน้ำเจาพระยา และทางฝงซาย

ของแมน้ำเจาพระยาแผนดินไดงอกถึงบริเวณตำบลบางดวน บางหมู และบางนางเกรง ทำใหเมืองพระประแดง

มีความสำคัญลดลง เนื่องจากอยูหางจากบริเวณปากแมน้ำ ตอมาประมาณป พ.ศ. 2163-2171 สมเด็จพระเจา

ทรงธรรมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา ไดโปรดใหสรางเมืองสมุทรปราการข้ึนใหม เพ่ือเปนเมืองปากน้ำหนาดาน

ของกรุงศรีอยุธยา และใชเปนสถานท่ีทำการคาขายกับชาวฮอลันดาโดยทรงพระราชทานท่ีดินบริเวณ                  

คลองบางปลากด ใหชาวฮอลันดาไวเปนเมืองการคาซ่ึงเรียกวา "นิวอัมสเตอรดัม" 

ในป พ.ศ. 2306 สมัยกรุงธนบุรี เปนสมัยท่ีสรางราชธานีใหม สมเด็จพระเจาตากสิน โปรดเกลาฯ ใหรื้อ

กำแพงเมืองพระประแดงเดิมท่ีตำบลราษฎรบูรณะ เพ่ือไปสรางกำแพงพระราชวังจึงทำใหกำแพงเมืองพระ

ประแดงเดิมสูญหายสิ้นซากนับแตนั้นมา  

ในป พ.ศ. 2352 สมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็น

ความสำคัญท่ีจะตองสรางเมืองทางชายฝง เพ่ือปองกันศัตรูท่ีจะรุกล้ำมาจากทางทะเลสูแมน้ำเจาพระยา ซ่ึงเดิม

มีเมืองพระประแดงและเมืองสมุทรปราการเปนเมืองหนาดาน แตอยูในสภาพทรุดโทรมมาก พระองคจึงดำริ             

ท่ีจะบูรณะเมืองพระประแดง ซ่ึงอยูทางดานขวาของแมน้ำเจาพระยา ระหวางเมืองสมุทรปราการและกรุงเทพฯ

โดยโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ลงสำรวจพ้ืนท่ีบริเวณปากน้ำเจาพระยา เพ่ือสราง

เมืองข้ึนใหมและสราง "ปอมวิทยาคม" ท่ีฝงซายของแมน้ำเจาพระยา 
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ในป พ.ศ. 2362 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดเกลาฯ ให

ดำเนินการสรางปอมท่ีสำคัญหลายปอม และทรงพระราชทานนาม ใหมวา "เมืองนครเข่ือนขันธ" และทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณใหอพยพครอบครัวชาวมอญ โดยมีชายฉกรรจประมาณ 300 คน ซ่ึงมีพระยาเจงเปนผูนำจากเมือง

ปทุมธานีมาอยู ณ เมืองนครเข่ือนขันธ เพ่ือเปนกำลังสำคัญในการรักษาเมือง  นอกจากการสรางเมืองนครเข่ือน

ขันธแลวพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ยังทรงสรางเมืองสมุทรปราการข้ึนมาใหม เนื่องจากทรงไมไววางใจ

ญวนนัก ประกอบกับเมืองสมุทรปราการเองก็เปนเมืองท่ีอยูติดกับทะเลมากกวา จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางปอม

เพ่ิมอีก จำนวน 6 ปอมท้ังดานซายและขวาของแมน้ำเจาพระยา  

 
ภาพท่ี 1.1-2 ปอมแผลงไฟฟา 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 รัฐบาลไทยไดอนุมัติ

สั ม ป ท าน แก บ ริ ษั ท ช าว เดน ม าร ก  เพ่ื อ ส ร า งท างรถ ไฟ ส ายแ รก ข้ึ น ใน ป ระ เท ศ ไท ย  ระห ว า ง  

กรุงเทพฯ -สมุทรปราการ แตบริ ษัทยังขาดทุนทรัพย  จึ งมิ ไดดำเนินการกอสราง พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยืมทุนทรัพยไปสมทบดวยสวนหนึ่ง และไดเสด็จ

พระราชดำเนิ นแซะดิน เป นป ฐมฤกษ  เม่ื อวัน ท่ี  16 กรกฎาคม พ .ศ . 2434 กับ ได เป ดทางรถไฟ  

ณ สถานีสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2436 โดยใชรถจักรไอน้ำลากจูง แตตอมาภายหลังเปลี่ยน

ใชรถไฟฟา ทางรถไฟสายนี้ไดยุบเลิกกิจการไป เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2503 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองนครเข่ือน

ขันธกลับเปน "เมืองพระประแดง" ดังเดิม เพราะยังคงบริเวณเดิมของพระประแดง และในป พ.ศ. 2459                 

ทรงเปลี่ยนคำวาเมืองเปนจังหวัด เมืองสมุทรปราการจึงเปลี่ยนเปน "จังหวัดสมุทรปราการ" ประกอบดวย                  

อำเภอสมุทรปราการ อำเภอบอ อำเภอบางพลี และอำเภอสีชัง และเมืองพระประแดงเปน จังหวัดพระประแดง 

ประกอบดวยอำเภอพระประแดง อำเภอพระโขนง และอำเภอราษฎรบูรณะ  

   
ภาพท่ี 1.1-3 ภาพจำลองรถไฟสายแรกของประเทศไทย และภาพหมูขาราชการเมืองสมุทรปราการ 
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ป พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 เกิดวิกฤตการณ

เศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก รัฐบาลตองประหยัดการใชจายเงินของแผนดิน จึงโปรดฯ ใหยุบจังหวัดพระประแดง

ข้ึนกับจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระโขนงข้ึนกับจังหวัดพระนคร และอำเภอราษฎรบูรณะข้ึนกับจังหวัดธนบุรี 

ในป พ.ศ. 2485 ไดมีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรีเขาไว

ดวยกัน รวมเรียกวา นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในป พ.ศ. 2486 มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม 

ยุบจังหวัดสมุทรปราการข้ึนกับจังหวัดพระนคร และในป พ.ศ. 2489 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด

สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซ่ึงมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 

 

ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ 

เปนรูปพระสมุทรเจดียและพระอุโบสถท่ีประดิษฐาน 

พระพุทธรูปปางหามสมุทร 

ความหมาย 

พระเจดีย  หมายถึง  พระสมุทรเจดียท่ีสรางอยูกลางแมน้ำ ภายในเจดียบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปฎก 

พระอุโบสถ หมายถึง  พระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทร 

ภาพท่ี 1.1-4 ตราจังหวัดสมุทรปราการ 

ช่ือพันธุไม โพทะเล  

 

ลักษณะท่ัวไป

และถิ่นกำเนิด 

ตนโพทะเลเปนไมยืนตนขนาดกลางสูง 10–15 เมตร 

เปลือกสีน้ำตาลออนอมชมพู ขรุขระ ใบเปนใบเดี่ยว

เรียงสลับ แผนใบรูปหัวใจ ดอกสีเหลืองขนาดใหญ 

ออกตามงามใบ ออกดอกชวงเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน ผลโตขนาด 4 ซ.ม. มีถ่ินกำเนิดบริเวณปา

ชายเลนทางภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงใต 

ช่ือดอกไม 

ดอกดาวเรือง 

  

ภาพท่ี 1.1-5 ตนไมประจำจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ตนโพทะเล  

และดอกไมประจำจังหวัดสมุทรปราการไดแก ดอกดาวเรือง 
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ปอมยุทธนาวี พระเจดียกลางน้ำ 

  
ฟารมจระเขใหญ งามวิไลเมืองโบราณ 

  
สงกรานตพระประแดง ปลาสลิดแหงรสดี 

  
ประเพณีรับบัว ครบถวนท่ัวอุตสาหกรรม 

 

ภาพท่ี 1.1-6  คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ  

คำขวัญประจำจังหวัด “ปอมยุทธนาวี พระเจดียกลางน้ำ ฟารมจระเขใหญ งามวิไลเมืองโบราณ 

สงกรานตพระประแดง ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนท่ัวอตสาหกรรม” 
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 ดานกายภาพ 

1) ลักษณะทางกายภาพ 

 
ภาพท่ี 1.1-7 แสดงแผนท่ีจังหวัดสมทุรปราการ 

 ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูริมฝงแมน้ำเจาพระยา โดยอยูตอนปลายสุด

ของแมน้ำเจาพระยาและเหนืออาวไทย ระหวางเสนรุงท่ี 13 – 14 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 100 – 101 องศา

ตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร อยูหางจากกรุงเทพฯ 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซ่ึงถาหากสังเกตแนวแบงเขตของจังหวัด

สมุทรปราการตั้งแตอำเภอพระสมุทรเจดีย อำเภอพระประแดง ไปจรดอำเภอบางบอ ดวยจินตนาการก็จะพบวา 

จังหวัดสมุทรปราการมีรูปรางคลายสวนหัวและลำตัวของ “ฮิปโปโปเตมัส” ท่ีหันหนาออกสูฝงอาวไทยเพ่ือคอย

ปกปองประเทศชาติจากการรุกรานของมวลหมูปจจามิตร ดวยจิตสำนึกและสัญชาติญาณรักษถ่ินยิ่งชีพของ

ตนเอง โดยพ้ืนท่ีของจังหวัดฯ มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร    ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร 

- ทิศใตติดกับอาวไทย (พ้ืนท่ีชายฝงทะเล)  ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 

- ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา   ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 

- ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร  ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 

 สภาพภูมิประเทศ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมมี แมน้ำเจาพระยาไหลผาน ไมมีภูเขา               

มีลำคลองรวม 63 สาย โดยเปนคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใชประโยชนทาง

คมนาคมและการขนสงทางน้ำ รวมท้ังการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดฯ ไมมีพ้ืนท่ีปาไม (ปาบก) มี

แตปาชายเลน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 บริเวณริมแมน้ำเจาพระยา บริเวณ ท้ังสองฝ งเปน ท่ีราบลุมเหมาะแกการทำนา  

ทำสวน และเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ แตปจจุบันพ้ืนท่ีบางสวนไดเปลี่ยนไปเปนโรงงาน ท่ีอยูอาศัย และเขต 

พาณิชยกรรม ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจดานการคา การลงทุน และชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม 

 บริ เวณ ตอนใตช ายติดทะเล  เป นบริ เวณ ท่ี ได รับ อิทธิพลของน้ ำทะเลท วม ถึง  

สวนใหญเปนท่ีราบลุม เปนดินเหลวลุม เหมาะแกการทำปาจากปาชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตวชายฝง 
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 บริเวณท่ีราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เปนท่ีราบกวางใหญ สำหรับระบายน้ำ

และเก็บกักน้ำ อำนวยประโยชนในดานการชลประทาน การทำนา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ปจจุบันเปนท่ีตั้งของ

สนามบินสุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมท่ีตอเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ท้ังดานการคา การลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรปู กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย ฯลฯ 

 สภาพภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบพื้นที่ชายทะเล ในฤดูรอนมี

ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฤดูฝนมีฝนตกมาก                  

ฤดูหนาวก็ไมหนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 28.91 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉลี่ย 29.75 องศาเซลเซียส 

 การใชประโยชน ท่ีดินจากผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปราการไดมีการใชผังเมืองรวม

สมุทรปราการ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ             

พ.ศ. 2556 ตามท่ีไดประกาศใหมีผลบังคับใชแลว ตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557 ตามกฎกระทรวง ออกตาม

ความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ไดกำหนดแผนผัง

กำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจำแนกประเภทไว 13 ประเภท ซ่ึงผังเมืองรวมในปจจุบันจะไมกำหนด

อายุการใชบังคับแตจะตองจัดทำรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมทุกหาปและทำการปรับปรุงผังเมืองรวม                     

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

 
ภาพท่ี 1.1-8 แผนภาพแสดงผังกำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจำแนกประเภทไว 

จังหวัดสมุทรปราการในปจจุบันถือเปนเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซ่ึงมีความตองการใชแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากมีทักษะฝมือและต่ำกวาจากนอกพ้ืนท่ีและในพ้ืนท่ี ท้ังประเภทไปเชา-เย็นกลับ 

และมาพักคางคืน ประกอบกับเม่ือ 2554 ไดเกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดฯ ท่ัวประเทศ               

แตจังหวัดสมุทรปราการไมไดรับผลกระทบจากอุทกภัยดังกลาว จึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชนท่ีอยูอาศัยเดิม

และเกิดชุมชนท่ีอยูอาศัยใหม ท้ังในรูปแบบหมูบานจัดสรร บานเชา หองเชา คอนโดมิเนียม อาคารชุด บานเอ้ืออาทร 
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ทำใหมีประชาชนมาอยูอาศัยอยูในจังหวัดหนาแนนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีโครงการเอ้ืออาทร          

ท้ัง 17 โครงการ มี ท่ีอยูอาศัย 30,557 แหง รวมท้ังเปนแหลงสะสม Land bank ของบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพยและกลุมประชาชนท่ีมีรายไดหรือเงินออมสูง ซ่ึงจะสงผลตอแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากร

และราคาท่ีดินแบบกาวกระโดดในอนาคตอันใกล เม่ือมีการเปดใชเสนทางรถไฟฟา ชวงแบริ่ง-การเคหะ

สมุทรปราการ และการขยายโครงขายรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ-ครุใน โครงขายรถไฟฟา

สวยสีเหลือง ชวงลาดพราว-สำโรง ซ่ึงจะสงผลใหเกิดปญหาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีอยูไมสามารถ

รองรับไดอยางเพียงพอ เกิดปญหาการจราจรติดขัด บริการสาธารณะตาง ๆ ไมเพียงพอ เกิดผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกดาน ดังนั้น จึงเปนปญหาสำคัญท่ีจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรง

ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวแบบกาวกระโดดท่ีจะเกิดข้ึน         

ในอนาคต 

2) ดานการปกครอง 

 การปกครอง แบงเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเปน 6 อำเภอ ซ่ึงมี 50 ตำบล                    

394 หมูบาน โดยมีองคการบริหารราชการสวนทองถ่ินจำนวน 48 แหง ประกอบดวยองคการบริหาร                 

สวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล จำนวน 22 แหง (1 เทศบาลนคร 7 เทศบาลเมือง และ 14 เทศบาลตำบล)                    

และองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 27 แหง สามารถจำแนกตามรายอำเภอไดดังนี้ (ดังตารางท่ี 1.1-1) 

 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบดวย เทศบาล 10 แหง : เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลตำบล 

สำโรงเหนือ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลดานสำโรง เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบล

แพรกษา และเทศบาลตำบลเทพารักษ อบต. 2 แหง : แพรกษา บางดวน และบางโปรง  

 อำเภอบางบอ ประกอบดวย เทศบาล 4 แหง : เทศบาลตำบลบางบอ เทศบาลตำบล      

คลองสวน เทศบาลตำบลคลองดาน และเทศบาลตำบลบางพลีนอย อบต. 6 แหง : บางเพรียง บานระกาศ      

คลองดาน บางบอ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง 

 อำเภอบางพลี ประกอบดวย เทศบาล 2 แหง : เทศบาลเมืองบางแกว เทศบาลตำบลบาง

พลี อบต. 5 แหง : บางพลีใหญ บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ 

 อำเภอพระประแดง ประกอบดวย เทศบาล 3 แหง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัด

หลวง และเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อบต. 6 แหง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้ำผึ้ง บางกะเจา  

และบางกอบัว 

 อำเภอพระสมุทรเจดีย ประกอบดวย เทศบาล 2 แหง : เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย

และเทศบาลตำบลแหลมฟาผา อบต. 4 แหง : บานคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟาผา และนาเกลือ 

 อำเภอบางเสาธง ประกอบดวย เทศบาล 1 แหง : เทศบาลตำบลบางเสาธง อบต.           

3 แหง : บางเสาธง ศีรษะจรเขนอย และศีรษะจระเขใหญ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%87
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ตารางท่ี 1.1-1 แสดงจำนวนหมูบาน ตำบล เทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2562 

อำเภอ พ้ืนท่ี  

(ตร.กม.) 

ตำบล 
(แหง) 

หมูบาน 
(แหง) 

เทศบาล 
(แหง) 

อบต. 
(แหง) 

หมายเหตุฯ 

จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.09 50 394 22 26 1 เทศบาลนคร 
7 เทศบาลเมือง 

14 เทศบาลตำบล 
เมืองสมทุรปราการ 190.55 13 90 10 2 1 เทศบาลนคร 

3 เทศบาลเมือง 
6 เทศบาลตำบล 

บางบอ 245.01 8 74 4 6 4 เทศบาลตำบล 

บางพล ี 260.00 6 83 2 5 1 เทศบาลเมือง 
1 เทศบาลตำบล 

พระประแดง 73.37 15 67 3 6 3 เทศบาลเมือง 

พระสมุทรเจดยี 120.38 5 42 2 4 2 เทศบาลตำบล 

บางเสาธง 114.79 3 38 1 3 1 เทศบาลตำบล 

แหลงท่ีมา: ขอมูลจากท่ีทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 

รวบรวมโดย: สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

 การบริหารราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดฯ มีหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

  (1) สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค  มีจำนวน  31 หนวยงาน 

  (2) สวนราชการสังกัดสวนกลาง มีจำนวน  52 หนวยงาน 

  (3) สวนราชการสังกัดสวนทองถ่ิน  มีจำนวน 48 หนวยงาน 

  (4) สวนราชการอิสระ มีจำนวน  5  หนวยงาน 

  (5) รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 15  หนวยงาน 

3) โครงสรางพ้ืนฐานและการเขาถึงการบริการ 

 การคมนาคมและการขนสง 

 การคมนาคมทางบก 

(1.1) ทางหลวงสายหลกั 

ทางหลวงสายหลักซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรปราการท่ีสำคัญ ในพ้ืนท่ีมี

ท้ังหมด 17 สายทาง ซ่ึงมีระยะทางรวม 219.62 กิโลเมตร ไดแก  

1. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 

2. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 34 (ถนนบางนา – ตราด) 

3. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) 

4. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 354 (ทางแยกเขาสนามบินสุวรรณภูมิ ดานทิศตะวันตก) 

5. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3104 (ถนนเพชรหึงส) 

6. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3113 (ถนนปูเจาสมิงพราย) 

7. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3116 (ถนนบางปง-แพรกษา) 
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8. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3117 (ถนนปานวิถี) 

9. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3243 (ถนนแหลมฟาผา) 

10. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร) 

11. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3256 (ถนนก่ิงแกว) 

12. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ) 

13. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3413 (ถนนเลี่ยงเมืองบางบอ) 

14. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3701 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอรเวยดานซาย) 

15. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3702 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอรเวยดานขวา) 

16. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3901 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกดานซาย) 

17. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3902 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกดานขวา) 

(1.2) ทางหลวงสายรอง 

ทางหลวงสายรอง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีมี

ท้ังหมด 13 สายทาง ซ่ึงมีระยะทางรวม 95.591 กิโลเมตร 

1. แยก ทล.หมายเลข  314 (กม.ท่ี 14.800) - บานลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) 

2. แยก ทล.หมายเลข  34 (กม.ท่ี 18.165) - ออนนุช 

3. แยก ทล.หมายเลข  3344(กม.ท่ี15.568) - บานบางพลีใหญ 

4. แยก ทล.หมายเลข  34 (กม.ท่ี 26.150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

5. แยกทล.หมายเลข ฉช. 3001 (กม.ท่ี 11.485) - บานคลองนิยมยาตรา 

6. แยก ทล.หมายเลข  3 (กม.ท่ี 60.250) - บานบางพลีนอย 

7. แยก ทล.หมายเลข  3 (กม.ท่ี52.600) - เคหะบางพลี 

8. แยก ทลช.หมายเลข  สป.5004 (กม.ท่ี 3.520) - บานเทพราช 

9. แยก ทล.หมายเลข  3256 (กม.ท่ี 17.085) - วัดก่ิงแกว 

10. แยก ทล.หมายเลข  3344 (กม.ท่ี 13.750) - สุขุมวิท 

11. เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 (กม.ท่ี 5.317) - บางขุนเทียน 

12. แยก ทล.หมายเลข  3 (กม.ท่ี 49.035) - เทพารักษ 

13. แยก ทล.หมายเลข  34 (กม.ท่ี 29.800) - รร.คลองหลุมลึก 

(1.3) เสนทางการคมนาคมอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ 

จังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีทางหลวงสายหลัก-สายรองแลว ยังมีทางหลวงพิเศษซ่ึงอยูใน             

ความรับผิดชอบของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดแก ทางพิเศษสายมอเตอรเวย และทางดวนกาญจนาภิเษก             

ท่ีเชื่อมตอสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม พรอมท้ังมีสะพานแขวน             

ขามแมน้ำเจาพระยา จำนวน 2 แหง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 รวมท้ัง 

ทางเชื่อมเสนทางดวนกาญจนาภิเษกสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ชวงบางหัวเสือ)             

และทางพิเศษบูรพาวิถี (ชวงดานบางแกว) และมีโครงขายเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรองท่ีถายโอนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดูแล จำนวนท้ังสิ้น 82 สายทาง ซ่ึงเสนทางคมนาคมหลักในจังหวัดฯ จะใชในการขนสง
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สินคาของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดฯและพ้ืนท่ีติดตอใกลเคียง ทำใหมีปริมาณการจราจร

หนาแนนและติดขัดในชั่วโมงเรงดวนสงผลใหเกิดวิกฤตดานการจราจรอยางหนัก ประกอบกับจังหวัดฯ                 

ไดมีการประกาศใชผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับป พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดกำหนดแผนผังโครงการคมนาคม             

และขนสงในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช 5 ป นับตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557 -วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562  

 
ภาพท่ี 1.1-9 แผนภาพผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงในพ้ืนท่ี 

 การคมนาคมทางน้ำ 

จังหวัดสมุทรปราการมีทาเทียบเรือขนสงโดยสารสาธารณะ และทาขนสงสินคาท่ีสำคัญ รวม 30 แหง 

และมีทาเทียบเรือขนาดเกินกวา 500 ตันจำนวน 55 ทาโดยมีทาเทียบเรือท่ีสำคัญ ดังนี้ 

- ทาเรือวิบูลยศรี ตั้งอยูท่ีตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

- ทาเรือพระประแดง ตั้งอยูท่ีหนาท่ีวาการอำเภอพระประแดง 

- ทาเรือคลองดาน ตั้งอยูท่ีตำบลคลองดาน อำเภอบางบอ 

- ทาหองเย็น ตั้งอยูท่ีตำบลทายบาน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

- ทาสะพานปลา ตั้งอยูท่ีตำบลทายบาน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

- ทาเรือขามฟากเภตรา ใชบรรทุกยานพาหนะขามฟากระหวางอำเภอพระประแดงฝงตะวันตก 

และตะวันออก 

- ทาเรืออายิโนะโมโตะ อยูในเขตอำเภอพระประแดง ใชบรรทุกยานพาหนะขามฟากไปยังบริเวณ

ทาเรือขามฟากเภตรา อำเภอพระประแดง  
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 การคมนาคมทางอากาศ 

จังหวัดสมุทรปราการมี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International 

Airport) ซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศท่ีสำคัญของประเทศไทย ภูมิภาค และของโลก ตั้งอยูในเขต

ตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หางจากใจกลางกรุงเทพมหานคร          

25 กิโลเมตร เปดใชงานวันท่ี 28 กันยายน 2549 นับเปนทาอากาศยานท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญท่ีสุดของไทย           

(เนื้อท่ี 20,000 ไร) มีปริมาณผูโดยสารสูงถึง 58 ลานคนตอป รองรับเท่ียวบิน 76 เท่ียวตอชั่วโมง และรองรับ

การขนสงสินคาทางอากาศ  3 ลานตันตอป ขณะนี้กำลังขยายเฟส 2 เพ่ือเพ่ิมหลุมจอดอีก 28 หลุมจอด และ

เพ่ิมทางวิ่งจาก 2 รันเวยเปน 4 รันเวย คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 ซ่ึงจะสามารถรองรับผูโดยสารได             

85 ลานคนตอป และเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูความเปนศูนยกลาง                    

ดานการบินของภูมิภาค โดยทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินประตูสูเอเชีย และเปน

แหลงกำเนิดกิจกรรมการขนสงขนาดใหญท่ีเปนเขตอุตสาหกรรมหนาแนน เขตพาณิชยกรรม เขตแหลงทองเท่ียว

ในอนาคตคาดวาแหลงกำเนิดกิจกรรมเหลานี้จะขยายตัว และกอใหเกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ 

(3.1) สถานการณและแนวโนมการขนสงทางอากาศ 

สถานการณการขนสงทางอากาศในป พ.ศ. 2562 พบวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผูใชบริการสูง 

ถึง 63 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2560 รอยละ 6.32 จำนวนผูโดยสารเดินทางรวมท้ังสิ้น 64,711,010 คน 

โดยแบงเปนผูโดยสาร ขาออก 31,958,769 ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.64 และผูโดยสารขาเขา 32,203,782 

ลานคน เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.02 และเดินทางผานประเทศ (Transit) 548,459 คน ในสวนของเท่ียวบินก็เพ่ิมข้ึน

เชนกัน โดยในป พ.ศ. 2562 มีเท่ียวบินใหบริการจำนวน 378,886 เท่ียวบิน หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 7.48 และมี

ปริมาณการขนสงสินคารวม 1.386 ลานตัน ลดลงรอยละ 6.52 แบงเปนการขนสงสินคาออก 736,142 ตัน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.72 การขนสงสินคาเขา 611,406 ตัน ลดลงรอยละ 21.54 และการขนสงสินคาผานประเทศ 

42,444 ตัน  

ในป พ.ศ. 2562 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนผูโดยสารในภาพรวมอยูท่ี

รอยละ 6.32 ท้ังนี้ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะตองพัฒนาศักยภาพดานโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุง              

การใหบริการในดานตาง ๆ เพ่ือรองรับจำนวนผูโดยสารท่ีจะมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน โดยการเพ่ิมจำนวนเกาอ้ีพัก

คอยตามจุดตาง ๆ ในอาคารผูโดยสาร เพ่ิมจุดใหบริการชารตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การเพ่ิมพ้ืนท่ี 

Airline Lounge ของสายการบินและการปรับปรุงพัฒนาหองสุขาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบรกิารรองรับการ

ขยายตัวของภาคการทองเท่ียวและการขนสงของภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้กำลังขยายเฟส 2 เพ่ือเพ่ิมหลุมจอด

อีก 28 หลุมจอด และเพ่ิมทางวิ่งจาก 2 รันเวยเปน 4 รันเวย คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2563 ซ่ึงจะสามารถ

รองรับผูโดยสารได 85 ลานคน ตอป และเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูความ

เปนศูนยกลางดานการบินของภูมิภาค โดยทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินประตูสู

เอเชีย และเปนแหลงกำเนิดกิจกรรมการขนสงขนาดใหญท่ีเปนเขตอุตสาหกรรมหนาแนน เขตพาณิชยกรรม เขต

แหลงทองเท่ียวในอนาคตคาดวาแหลงกำเนิดกิจกรรมเหลานี้จะขยายตัว และกอใหเกิดปริมาณการเดินทาง

หลากหลายรูปแบบ  
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ตารางท่ี 1.1-2 สถิติการขนสงทางอากาศ พ.ศ. 2558 – 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ 

ป 

จำนวน

เท่ียวบิน 

ข้ึน - ลง 

ผูโดยสาร การขนถายสินคา (ตัน) 
การขนถายไปรษณียภัณฑ 

(ตัน) 

รวม 

Total 

ออก 

Departure 

เขา 

Arrival 

ผาน 

Transit 

รวม 

Total 

ออก 

Departure 

เขา 

Arrival 

ผาน 

Transit 

รวม 

Total 

ออก 

Departure 

เขา 

Arrival 

2558 310,867 52,383,686 25,741,293 25,680,521 961,872 1,288,087 531,891 707,347 48,849 1,078 442 642 

2559 336,354 55,892,428 27,494,761 27,621,489 776,178 1,351,878 714,829 590,719 46,330 892 367 521 

2560 350,508 60,861,782 30,198,901 29,927,453 735,428 1,482,806 658,873 779,298 44,635 1,732 1,581 141 

2561 369,476 63,379,077 31,243,069 31,488,999 647,009 1,535,225 809,803 682,978 42,444 1,819 1,636 183 

2562 378,886 64,711,010 31,958,769 32,203,782 548,459 1,386,081 736,142 611,406 38,533 2,309 2,078 231 

แหลงท่ีมา:  กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 

รวบรวมโดย : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

 การคมนาคมระบบราง 

(4.1) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบให รฟม. ดำเนินการ

กอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม และชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ รวมเปน

ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยแนวเสนทางโครงการระบบขนสงกรุงเทพมหานคร ชวงแบริ่ง- 

สมุทรปราการ มีโครงสรางรถไฟฟาแบบยกระดับตลอดเสนทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เปนระบบรถไฟฟา

ขนาดใหญ (Heavy Rail Transit System) แนวเสนทางเริ่มตนตอเนื่องจากแนวเสนทางของโครงการระบบ

ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) สวนตอขยายสายสุขุมวิท ตอนท่ี 1 ชวงออนนุช - แบริ่ง บริเวณ              

ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผานคลองสำโรง ผานแยกเทพารักษ             

แยกปูเจาสมิงพราย เม่ือถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกดานใตแนวจะเบี่ยงจากเกาะกลาง

ไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพ่ือขามทางตางระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยูในแนวเกาะกลาง

ถนนสุขุมวิท ผานแยกศาลากลาง แยกการไฟฟา แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ

หนาสถานีไฟฟายอยบางปง โดยแนวเสนทางจะเบี่ยงออกทางดานทิศตะวันตก และลดระดับเพ่ือเขาศูนยซอมบำรุง 

สถานีรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบดวยสถานีท้ังหมด 9 สถานี ไดแก 

สถานีสำโรง สถานีปูเจาสมิงพราย สถาน ีชางเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ำ สถานีศรีนครินทร 

สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ โดยบางสถานีจะเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชน

สายอ่ืน ๆ เพ่ือใหผู โดยสารสามารถเดินทางไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟต หองน้ำ  

ปายประชาสัมพันธและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือผูพิการอีกดวย 

ปจจุบันการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียวแลวเสร็จ และเปดใหบริการเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

สามารถชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชนท่ีมาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ี รวมท้ังสามารถแกไขปญหาการจราจรไดอีกทางหนึ่ง  
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ภาพท่ี 1.1-10 แสดงสถานีรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบร่ิง – สมุทรปราการ 

แหลงท่ีมา :  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

(4.2) โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

โครงสรางรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ มีระยะทางท้ังสิ้น 23.6 กิโลเมตร                   

เปนโครงสรางทางวิ่งใตดิน 12.6 กิโลเมตร และโครงสรางทางยกระดับ 11 กิโลเมตร และมีสถานีท้ังสิ้น                 

17 สถานี เปนสถานีใตดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี 

แนวเสนทางโครงสรางรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ เริ่มจากจุดเชื่อมตอโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซ่ือ ท่ีบริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนเปนเสนทางใตดินแลวเบี่ยงเขาสู 

ถนนสามเสน ผานรัฐสภาแหงใหม (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาล 

วชิรพยาบาล หอสมุดแหงชาติ คลองบางลำพู เลี้ยวซายเขาถนนพระสุเมรุ ผานวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร            

แยกผานฟา เขาสูถนนมหาไชย ผานวัดราชนัดดารามวรวิหาร เขาสูถนนจักรเพชร ลอดใตแมน้ำเจาพระยา

บริเวณสะพานพระปกเกลา เขาสูถนนประชาธิปก ผานสีแยกบานแขก ลอดใตวงเวียนใหญ เขาสูถนนสมเด็จ

พระเจาตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย จากนั้นเปลี่ยนเสนทางยกระดับผานแยกถนนจอมทองเขาสูถนนสุขสวัสดิ์ 

ผานแยกถนนประชาอุทิศ ขามทางดวนเฉลิมมหานคร เขาสูราษฎรบูรณะขามคลองแจงรอน ผานสามแยก            

พระประแดง และสิ้ นสุ ดเส นทางบริ เวณครุ ใน โดยมีแผนกอสรางโครงการและทดสอบระบบ ในป   

พ.ศ. 2563 – 2567 ซ่ึงหากดำเนินการเปนไปตามแผนคาดวาจะเปดบริการในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 

 
ภาพท่ี 1.1-11 แนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

แหลงท่ีมา :  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
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(4.3) โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สำโรง 

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สำโรง เปนระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟา 

รางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเปนโครงสรางยกระดับตลอดแนวเสนทาง มีระยะทางท้ังสิ้น  

30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงคเพ่ือเชื่อมตอการเดินทางระหวางสายสีน้ำเงินท่ีสถานีรัชดา (สถานี

ลาดพราว ของสายสีน้ำเงิน) กับระบบขนสงมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีสมบริเวณทางแยก

ลำสาลี รถไฟเชื่อมตอทาอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกตางระดับพระราม 9 และสายสีเขียว               

ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ ท่ีสถานีสำโรง 

โดยแนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สำโรง เริ่มตนท่ีจุดเชื่อมตอกับระบบ

รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) ท่ีแยกรัชดา-ลาดพราว ไปตามแนวถนนลาดพราว 

โดยเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเทาของกรุงเทพมหานครท่ีแยกฉลองรัช และยกระดับขามทางดวน 

ฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะป จากนั้นแนวเสนทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใตตามถนนศรีนครินทร เชื่อมตอกับ

โครงการรถไฟฟาสายสีสมท่ีทางแยกลำสาลี ตอจากนั้นแนวเสนทางจะยกระดับขามทางแยกตางระดับ            

พระราม 9 โดยเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผาน

แยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอ่ียม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเสนทางจะเลี้ยวขวา             

อีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ ผานจุดเชื่อมตอกับโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวชวงแบริ่ง-

สมุทรปราการ ท่ีสถานีสำโรง และสิ้นสุดแนวเสนทางบริเวณถนนปูเจาสมิงพราย รวมระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 

30.4 กิ โลเมตร ประกอบด วยสถานี ท้ั งหมด 23 แห ง โรงจอดรถศูนยซ อมบำรุ ง 1 แห ง อาคารและ                   

ลานจอดแลวจร 1 แหง บริเวณพ้ืนท่ีทางแยกตางระดับศรีเอ่ียม ซ่ึงตามแผนการกอสรางกำหนดแลวเสร็จ 

ทดสอบระบบ และเปดใหบริการ ภายในป พ.ศ. 2564 

 

ภาพท่ี 1.1-12 แนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สำโรง 

แหลงท่ีมา :  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
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4) ดานการใชไฟฟา 

 การใหบริการการไฟฟา 

จังหวัดสมุทรปราการอยูในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง มีการบริการไฟฟาครอบคลุม

พ้ืนท่ีทุกอำเภอ โดยแบงเขตความรับผิดชอบการใหบริการไฟฟาเปน 4 เขต ไดแก 

    (1) การไฟฟานครหลวง เขตสมุทรปราการ   

    (2) การไฟฟานครหลวง เขตบางพลี 

    (3) การไฟฟานครหลวง เขตประเวศ  

    (4) การไฟฟานครหลวง เขตราษฎรบูรณะ 

 สถิติการใชไฟฟา 

สำหรับการใหบริการไฟฟาในพ้ืนท่ี เม่ือป พ.ศ. 2562 พบวา มีจำนวนผูใชกระแสไฟฟาท้ังสิ้น  

926,317 ราย ใชกระแสไฟฟารวม 170,675 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง โดยใชใน ท่ีอยูอาศัยจำนวน 3,198        

ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 13,610 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง และอ่ืน ๆ         

จำนวน 2,586 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ รายเอียดดังตารางท่ี 1.1-3 สถิติผูใชไฟฟา 

แ ล ะ ก า ร จ ำ ห น า ย พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ า ข อ ง ก า ร ไฟ ฟ า น ค ร ห ล ว ง  จ ำ แ น ก ต า ม ป ร ะ เภ ท ผู ใ ช   

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 – 2562ตารางท่ี 1.1-3 

ตารางท่ี 1.1-3 สถิติผูใชไฟฟา และการจำหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟานครหลวง จำแนกตามประเภทผูใช  

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 – 2562 

ประเภทผูใช พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จำนวนผูใชไฟฟา (ราย) 443,224 461,517 891,267 926,317 

พลังงานไฟฟาท่ีจำหนาย 
และใช (กิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

9,582,473,251 10,005,960,749 16,758,043,982 170,675,000,000 

บานอยูอาศัย 1,354,600,291 1,445,352,060 770,156 3,198,700,000 

กิจการขนาดเล็ก 867,586,151 907,071,239 104,995  

กิจการขนาดกลาง 1,790,630,130 1,635,155,155 7,950 13,610,300,000 

กิจการขนาดใหญ 5,341,589,138 5,769,974,801 1,037  

อ่ืน ๆ* 228,067,541 248,407,494 7,129 258,600,000 

แหลงท่ีมา: การไฟฟานครหลวง 

หมายเหตุ: *ผูใชไฟฟาประเภท กิจการเฉพาะอยาง องคกรท่ีไมแสงหากำไร สบูน้ำเพ่ือการเกษตร ไฟฟาช่ัวคราว 

 และไฟฟร ี

รวบรวมโดย :  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาพท่ี 1.1-13 สถิติผูใชไฟฟา และการจำหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟานครหลวง จำแนกตามประเภทผูใช  

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 – 2562 ดานการใชประปา 

จังหวัดสมุทรปราการอยูในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง โดยสำนักงานการประปา     

นครหลวงสมุทรปราการไดรายงานขอมูลในภาพรวมป พ.ศ. 2562 จำนวนผูใชน้ำประปาท้ังสิ้น 376,216 ราย 

และมีปริมาณน้ำท่ีจำหนายแกผูใช 253,075,174 ลูกบาศกเมตร มีผูใชน้ำสูงสุดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ 

อำเภอพระประแดง และอำเภอบางพลี ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1.1-4 

ตารางท่ี 1.1-4 สถิติการประปา เปนรายอำเภอ พ.ศ. 2562 

พ้ืนท่ี ปริมาณน้ำท่ีจำหนายแกผูใช ลบ.ม.) 

Water sales (Cu.M.) 

ผูใชน้ำ (ราย) 

Consumers Persons) 

จังหวัดสมุทรปราการ 253,075,174 376,216 

เมืองสมุทรปราการ 103,234,256 163,969 

บางบอ 17,696,211 28,193 

บางพล ี 36,742,375 72,484 

พระประแดง 36,953,750 42,675 

พระสมุทรเจดีย 219,159,950  44,051 

บางเสาธง 36,532,638 24,844 

ท่ีมา : สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ  

รวบรวมโดย : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

5) ดานการใชบริการโทรศัพท/อินเตอรเน็ต 

 ชุมสายโทรศัพทท่ีใหบริการในพ้ืนท่ี 

จังหวัดสมุทรปราการมีชุมสายโทรศัพทท่ีเปดดำเนินการใหบริการประชาชนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ในจังหวัดสมุทรปราการ มีชุมสายโทรศัพทท่ีเปดดำเนินการ จำนวน 9 ชุมสาย ไดแก 

0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000

อื่น ๆ 

กิจการขนาดใหญ

กิจการขนาดกลาง

กิจการขนาดเลก

บานอยูอาศัย

211,330,325

5,416,398,400

1,707,216,731

837,964,312

1,244,319,237

288,067,541

5,341,586,138

1,790,630,130

867,586,151

1,354,600,291

248,407,494

5,769,974,801

1,635,155,155

907,071,239

1,445,352,060

7,129

1,037

7,950

104,995

770,156

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
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1. ชุมสายโทรศัพทสมุทรปราการ ตั้งอยูถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ เขต

รับผิดชอบคือบริเวณสะพานวันมหาวงษเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จนถึงบริเวณถนนสุขุมวิท (สายเกา) 

กม.ท่ี 30 

2. ชุมสายโทรศัพทบางปู ตั้งอยูในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบคือ  

บริเวณกิโลเมตรท่ี 30 ถนนสุขุมวิท ไปจนสุดเขตบางปูใหม 

3. ชุมสายโทรศัพทปูเจาสมิงพราย ตั้งอยูในเขตอำเภอพระประแดง เขตรับผิดชอบคือ บริเวณ

เชิงสะพานวัดมหาวงษ ถนนเทพารักษ ปากซอยสุขุมวิท 109 และในบริเวณวัดดานสำโรง 

4. ชุมสายโทรศัพทบางนา ตั้งอยูถนนบางนา-ตราด เขตรับผิดชอบคือบริเวณซอยสุขุมวิท  

101/1 -10 

5. ชุมสายโทรศัพทบางพลี ตั้งอยูในเขตอำเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ ถนนบางนา-ตราด  

กม.5 ถึง กม.23 และถนนเทพารักษ กม. 12-กม. 17 ท้ัง 2 ฝง 

6. ชุมสายโทรศัพทบางพล-ีบางบอ ตั้งอยูในเขตอำเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ  

ถนนบางนา-ตราด กม. 23- กม. 25 และถนนเทพารักษ กม.17 ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

7. ชุมสายโทรศัพทนิคมบางปู 

8. ชุมสายโทรศัพทบางบอ 

9. ชุมสายโทรศัพทบางนาทาวเวอร 

 สถิติการใหบริการโทรศัพทในพ้ืนท่ี 

จังหวัดสมุทรปราการมีเลขหมายโทรศัพทของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ท้ังหมด จำนวน 83,349 

หมายเลข ในป พ.ศ. 2561  มีผูขอเชาหมายเลขเปนผูประกอบธุรกิจ จำนวน 10,600 หมายเลข บานพักอาศัย 

จำนวน 28,536 หมายเลข และสถานท่ีราชการจำนวน 1,034 หมายเลข ซ่ึงปจจุบันเปนของบริษัท ทีโอที 

จำกัด (มหาชน) ท้ังหมด ไมมีบริษัทสัมปทาน ดังตารางท่ี 1.1-5 

ตารางท่ี 1.1-5 แสดงการใหบริการโทรศัพท พ.ศ. 2557 – 2561 

รายการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

เลขหมายโทรศัพทท่ีมี(1)           
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 83,349 83,349 83,349 83,349 83,349  
บริษัทสัมปทาน - - - - - 

เลขหมายโทรศัพทท่ีมผีูเชา     
 

    
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        

ธุรกิจ 10,926 10,629 9,381 10,953 10,600   
บานพัก 33,409 32,590 32,878 28,536 28,536   
ราชการ 912 857 1,053 764 1,034   
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - - - - -   
โทรศัพทสาธารณะ(2) - - - - -  

บริษัทสัมปทาน - - - - - 
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แหลงท่ีมา:  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

หมายเหตุ (1) ประกอบดวยเลขหมายโทรศัพทประจำท่ี และสาธารณะ 

 (2) แสดงขอมูลเฉพาะ ท่ี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเอง ไมรวมท่ีบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) เชาตู/เครื่อง และท่ีใหสทิธิแก กสท. 

รวบรวมโดย :  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

6) การบริการไปรษณีย 

จังหวัดสมุทรปราการมีท่ีทำการไปรษณียครอบคลุมและกระจายในทุกอำเภอ โดยมีท่ีทำการ

ไปรษณียท้ังหมด 16 แหง ซ่ึงมีมากในอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และอำเภอบางพลี 

เนื่องจากเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีประชาชากรอาศัยอยูหนาแนน รวมท้ังยังมีราน

ไปรษณีย ท่ีคอยใหบริการในทุกพ้ืนท่ีอีกจำนวน 8 แหง ดังตารางท่ี 1.1-6 และตารางท่ี 1.1-7 

ตารางท่ี 1.1-6 แสดงขอมูลไปรษณียไทย และรานไปรษณียไทยในจังหวัดสมุทรปราการ 

ท่ี รหัสไปรษณีย ชื่อท่ีทำการ/หนวยงาน ท่ีอยู 
1 10270 ปจ.สมุทรปราการ 87 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ 

2 10270 ปณ.ดานสำโรง 173/1-2 ม. 5 ถ. ศรีนครินทร ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองฯ 

3 10270 ปณ.บางปู 400 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทายบาน อ.เมืองฯ 

4 10270 ปณ.ปากน้ำ 5 ม.2 ถ.สุทธิภิรมย ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ 

5 10270 ปณ.สำโรง 176-177 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ อ.เมืองฯ 

6 10560 ปณ.บางบอ 323 ม.1 ถ.รัตนราช  ต.บางบอ อ.บางบอ 

7 10550 ปณ.คลองดาน 151/1 ม. ต.คลองดาน อ.บางบอ 

8 10540 ปณ.บางพลี 99/4 ม.12 ถ.รัตนพิศาล ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี 

9 10540 ปณ.บางนาทาวเวอร 2/3 ม. 14 ซ.อาคารบางนาทาวเวอร ชั้น เอ ถ.บางนา-ตราด ต.

บางแกว อ.บางพลี 

10 10540 ปณ.ทาอากาศยาน 

สุวรรณภูม ิ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี 

11 10540 ศูนยไปรษณียสุวรรณภูม ิ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

12 10542 ปณ.บางเสาธง 213/2 ม. 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

13 10130 ปณ.พระประแดง 39 ม.18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึง อ.พระประแดง 

14 10130 ปณ.ปากลัด 40 ถ.ศรีนครเข่ือนขันธ ต.ตลาด อ.พระประแดง 

15 10130 ปณ.สำโรงใต 14/14-15 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง 

16 10290 ปณ.พระสมุทรเจดีย 193 ม. 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย 

แหลงท่ีมา:  ท่ีทำการไปรษณียไทย (Thailand Post) 

ตารางท่ี 1.1-7 แสดงขอมูลรานไปรษณียไทยในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ท่ี ชื่อท่ีทำการ/หนวยงาน ท่ีอยู 
1 ปณร.สมุทรปราการ201 (ศรีสมุทร) 143 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ  

2 ปณร.สมุทรปราการ 202 (เทพารักษ)  420/185 ม.5 ถ.เทพารักษ อ.เมืองฯ 

3 ปณร.สมุทรปราการ 201 (แพรกษา)  431/6 ม. 3 ต. แพรกษา อ. เมืองฯ  

4 ปณร.สมุทรปราการ 203 (อิมพีเรียลสำโรง)  CG 46 ช้ัน 1 เลขท่ี 999 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรง อ.เมืองฯ 

5 ปณร.สมุทรปราการ 204 (ทรัพยบุญชัย)  228 ม. 5 ต. บางเมือง อ.เมืองฯ  

6 ปณร.สมุทรปราการ 205 (ตลาดหนามแดง)  1054/9 ม. 6 ถ. เทพารักษ อ.เมืองฯ  

7 ปณร.บางพล ี201 (ตลาดไทยประกัน)  128/25 ม. 1 ถ. เทพารักษ อ.บางพลี  

8 ปณร.บางพล ี202 (ก่ิงแกว 4)  36/14 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

แหลงท่ีมา:  ท่ีทำการไปรษณยีไทย (Thailand Post) 

 ดานเศรษฐกิจ 

1) อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) 

จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณเครื่องจักร ผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ 

พลาสติก เครื่องใชไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป การขนสงสินคาและบริการ (Logistic) และธุรกิจ

คาขายของภาคเอกชน ซ่ึงการวิเคราะหขอมูล GPP พบวาในป พ.ศ.2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) จำนวน 717,053 ลานบาท สูงเปน

อันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง  และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัวจากปท่ีผานมา 

คิดเปนรอยละ 3.5 และมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (GPP per capita) จำนวน 343,215 บาท     

สูงเปนอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 

สมุทรสาคร และภูเก็ต 

จากการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2560  ณ ราคาประจำป 

พบวา สัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการป พ.ศ. 2560 สวนใหญเปนภาคอุตสาหกรรม รอย

ละ 40.68 การขนสงคลังสินคา รอยละ 22.84 การขายสงขายปลีกรอยละ 14 และการเงินและการประกันภัย รอย

ละ 3.70 
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ภาพท่ี 1.1-14 แสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลติ ป 2560 

2) โครงสรางรายไดหลัก 

 ขอมูลเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดสมุทรปราการเปนแหลงวัตถุดิบท่ีนำเขาจากตางประเทศ และเปนคลังสินคาท่ีสำคัญ 

นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางการขนสงท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และชวยใน

การลดตนทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงสงผลนักลงทุนเขามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเปน

จำนวนมาก โดยดูไดจากการขอจดทะเบียนโรงงานของจังหวัดฯ พบวามีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจด

ทะเบียนท้ังสิ้น 7,817 แหง (รวมในนิคมอุตสาหกรรม) ขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนเงินทุน 

621,611.088 ลานบาท มีคนงานรวมจำนวน 467,177 คน แบงเปน เพศชาย จำนวน 271,298 คน และเพศ

หญิง จำนวน 195,879 คน  นับไดวาเปนจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจำนวนมากท่ีสุดในประเทศ และ

เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสำคัญ ไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะและอุปกรณ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ/โลหะข้ันพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อุปกรณ และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคม

อุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันกับปท่ีแลว พบวามีอัตราจำนวนโรงงานท่ีไดรับ

อนุญาตใหมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เพียงรอยละ 0.66 และเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 จากความพรอมดานโครงสราง

พ้ืนฐาน เสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ท้ังทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สะดวกตอการคมนาคมขนสง 

สงผลใหจังหวัดสมุทรปราการยังเปนท่ีนาสนใจของนักลงทุนอยู สวนขอจำกัดดานการการลงทุน จังหวัด

สมุทรปราการมีพ้ืนท่ีสีมวงเพียงสวนนอยท่ีจะสามารถรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญได และติดขอจำกัด เรื่อง

ผังเมือง ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการลงทุน และการขยายการลงทุน รวมถึงสถานประกอบการสวนใหญเปนธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ทำใหการลงทุนและการขยายการลงทุน มีมูลคาไมสูงมาก และท่ีดินราคาสูงและมี

แนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ทำใหการลงทุนภาคธุรกิจมีตนทุนสูงข้ึน ประกอบกับภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุน

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบดวย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา 

อุตสาหกรรม

40.68%

ขนสงคลังสินคา

22.84 %

ขายสงขายปลีก

15.02 %

การเงินและการประกันภัย

3.70 %

อื่น ๆ

17.76 %
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และชลบุรี และใหสิทธิพิเศษในการลงทุนในพ้ืนท่ีคอนขางสูง ซ่ึงดึงดูดนักลงทุนไดมากกวา จึงสงผลทำใหการ

ลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเติบโตในอัตราท่ีต่ำ 

 นิคมอุตสาหกรรม การแบงพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 

ไดแก  

(1.1) เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป (General Industrial Zone) คือ เขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไว

สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอ่ืนท่ีเปนประโยชน หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบ

อุตสาหกรรมหรอืการบริการ  

(1.2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไวสำหรับการ

ประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม                 

เพ่ือประโยชน ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความม่ันคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการ                      

ดานสิ่งแวดลอม หรือความจำเปนอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนด โดยของท่ีนำเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับ               

สิทธิประโยชนทางภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการ                 

มีนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ี จำนวน 4 แหงประกอบดวย 

1. นิคมอุตสาหกรรม บางปู Bangpoo Industrial Estate  

กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2520 ตั้งอยูกิโลเมตรท่ี 34-37 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม และ ต.แพรกษา อ.เมือง          

จ .ส มุทรปราการ ระยะทางจากสถาน ท่ีต างๆ โดยอยูห างจากสนามบินสุวรรณภู มิ  25 กิ โล เมตร 

กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ทาเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ทาเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ี

โครงการท้ังหมดจำนวน 5,472 - 2-68 ไร แบงเปนเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปจำนวน 3,659 - 0-96 ไร                  

เขตประกอบการเสรีจำนวน 377-3-56 ไร  เขตท่ีพักอาศัย/พาณิชยจำนวน 149-1-60 ไร และพ้ืนท่ี

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 1,286-0-56 ไร 

 
ภาพท่ี 1.1-15 แสดงพ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

2. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี Bangplee Industrial Estate 

กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2532 ตั้งอยูเลขท่ี 136/2 หมู 17 ถนนเทพารักษ ตำบลบางเสาธง ก่ิงอำเภอบาง

เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ระยะทางจากสถานท่ีตางๆ โดยหางจากสนามบินสุวรรณภู มิ  

20 กิโลเมตร สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร ทาเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร ทาเรือมาบตาพุด 150 กิโลเมตร 
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นิคมอุตสาหกรรมบางปู 25 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 23 กิโลเมตร สถานท่ีตากอากาศบางปู  

24 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ 30 กิโลเมตร กรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด  

1,004 ไร แบงเปน เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 781.5 ไร  เขตสำนักงาน 14 ไร พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและ 

สิ่งอำนวยความสะดวก 194 ไร 

 
ภาพท่ี 1.1-16 แผนภาพแสดงพ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี

3. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 

กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2551 ตั้งอยูท่ีหลักกิโลเมตรท่ี 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพรง) และบริเวณ           

ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.73001 (ถนนรัตนโกสินทรสมโภช 200 ป) ตำบลบานระกาศ ตำบลคลองสวน ตำบล           

บางพลีนอย ตำบลเปร็ง ตำบลจระเขนอย อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมดจำนวน     

3,700 ไร แบงเปนเขตอุตสาหกรรม 2,886 ไร 3 งาน 80 ตารางวา พ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก            

457 ไร 3 งาน 52 ตารางวา พ้ืนท่ีสีเขียว 207 ไร 1 งาน 60 ตารางวา ระยะทางจากสถานท่ีตาง ๆ โดยอยูหางจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ 21 กิโลเมตร 

 
ภาพท่ี 1.1-17 แสดงพ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 

4. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 

ปท่ีกอตั้ง 2556 ตั้งอยูท่ี ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ เนื้อท่ีรวม 742 ไร 1 งาน 20.70 ตารางวา การจัดสรรท่ีดินแบงเปนพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคโครงการ

จำนวน 50 แปลง และพ้ืนท่ีเพ่ือขายจำนวน 69 แปลง ความคืบหนาในการพัฒนาโครงการดานงานพัฒนาท่ีดิน
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แลวเสร็จรอยละ 70 และงานกอสรางของสาธารณูปโภคสวนกลางแลวเสร็จรอยละ 80 ระยะเวลาในการพัฒนา

โครงการ ป พ.ศ. 2560 – 2562 ระยะทางจากสถานท่ีตาง ๆ โดยอยูติดกับสนามกอลฟบางปูหางจากสถานตาก

อากาศบางปู 6.20 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ทาเรือกรุงเทพ 

24 กิโลเมตร ทาเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร 

 
ภาพท่ี 1.1-18 แสดงพ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 

 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

ปจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนท้ังสิ้นจำนวน 6,324 แหง 

(รวมในนิคมอุตสาหกรรม) เงินทุน 605,039.76 ลานบาท มีคนงานจำนวน 451,233 คน แบงเปน    คนงาน

ชายจำนวน 261,897 คน และคนงานหญิง 189,336 คน นับไดวาเปนจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเปน

จำนวนมากท่ีสุดในประเทศ 

จังหวัดสมุทรปราการเปนแหลงวัตถุดิบท่ีนำเขาจากตางประเทศ และเปนคลังสินคาท่ีสำคัญ นอกจากนี้  

ยังเปนศูนยกลางการขนสงท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และชวยในการลดตนทุน     

การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงสงผลใหนักลงทุนเขามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก    

และเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสำคัญ ไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะและอุปกรณ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ/โลหะข้ันพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและอุปกรณ                

และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม  

จากขอมูลเม่ือเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันกับป ท่ีแลว จะเห็นวาจำนวนโรงงาน

อุตสาหกรรมลดลงจาก 7,766 แหง เหลือ 6,342 แหง คิดเปนลดลง 18.34 % เนื่องจาก ในป 2562 เม่ือ 

พ.ร.บ โรงงานฉบับใหม (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2562 สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมี

แรงมานอยกวา 50 แรงมา 50 คน จะไมถือเปนโรงงานอุตสาหกรรม และทำใหจำนวนโรงงานท่ีมีแรงมานอย

กวา 50 แรงมา 50 คน จะมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน เพราะไดรับการสงเสริมใหดำเนินการไดอยางเสรี โดยไมตอง

ขออนุญาตประกอบกิจการกอน และโรงงานท่ีเขาขายตาม พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม (พ.ศ.2562) ไมตองขอ

อนุญาตตออายุใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซ่ึงจากเดิมท่ีกำหนดใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุก 5 

ป จะทำใหผูประกอบการมีความเชื่อม่ันในการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากไมตองกังวลกับกระบวนการตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ประกอบกับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงภูมิภาค

ตาง ๆ ท้ังทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สะดวกตอ การคมนาคมขนสง สงผลใหจังหวัดสมุทรปราการยังเปนท่ี
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นาสนใจของนักลงทุนอยู สวนขอจำกัดดานการการลงทุน จังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนท่ีสีมวงเพียงสวนนอยท่ีจะ

สามารถรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญได และติดขอจำกัดเรื่องผังเมือง ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการลงทุน และการ

ขยายการลงทุน รวมถึงสถานประกอบการสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทำใหการลงทุนและ

การขยายการลงทุน มีมูลคาไมสูงมาก และท่ีดินราคาสูงและมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ทำใหการลงทุนภาคธุรกิจมี

ตนทุนสูงข้ึน ประกอบกับภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) ประกอบดวย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และใหสิทธิพิเศษในการลงทุนใน

พ้ืนท่ีคอนขางสูง ซ่ึงดึงดูดนักลงทุนไดมากกวา 

จากการพัฒนาเปนเมืองท่ีรองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ มีสถานีรถไฟฟาสายสีเขียวผานจาก

หมอชิต–สมุทรปราการ สิ้นสุดสถานีเคหะสมุทรปราการ และบางสถานีเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนสายอ่ืนๆ 

โดยไดเปดทำการแลวเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ทำใหชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชน 

ท่ีมาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและทองเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมท้ังสามารถแกไขปญหาการจราจรไดอีกทางหนึ่ง   

อันจะสงผลใหจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโนมสูการเปนเมืองท่ีอยูอาศัยรองรับการเติบโตของกรุงเทพฯ        

ไดมากข้ึน 

สำหรับสถานการณดานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ในป  พ .ศ. 2562 พบวา             

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 6,324 แหง มากท่ีสุดในอำเภอบางพลี และ

อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีเงินทุนจดทะเบียน 605,039.76 ลานบาท โดยสถานประกอบการ ในอำเภอ

เมืองสมุทรปราการมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 199,463.36 ลานบาท หากวิเคราะหจำนวนคนงาน พบวามีจำนวน

คนงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวม 451,233 คน โดยคนงานสวนใหญเปนผูชาย จำนวน 261,897 คน

และผูหญิง 189,336 คน ซ่ึงคนงานสวนใหญอยูในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง

สมุทรปราการ มากท่ีสุดกวา 148,077 คน และอยูในสถานประกอบการอุตสาหกรรม   นอยท่ีสุดพ้ืนท่ีอำเภอ

บางบอ 14,084 คน ดังตารางท่ี 1.1-8 

ตารางท่ี 1.1-8 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน จำแนกรายอำเภอ พ.ศ. 2562 

(รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม) 

อำเภอ 
สถานประกอบการ 

อุตสาหกรรม 
เงินทุน (บาท) 

คนงาน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 6,324 605,039.76 451,233 261,897 189,336 

เมืองสมุทรปราการ 1,775 199,463.36 148,077 83,721 64,356 

บางบอ 315 43,623.21 14,084 8,813 5,271 

บางพลี 1,877 125,284.98 113,568 63,735 49,833 

พระประแดง 917 85,083.89 71,873 42,695 29,178 

พระสมุทรเจดีย 613 30,369.56 32,763 19,638 13,125 

บางเสาธง 827 121,214.76 70,868 43,295 27,573 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
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หากพิจารณาถึงขนาดของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 พบวา             

สถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงมีจำนวนคนงาน 1 - 4 คน ซ่ึงมีจำนวน      

3,887 ราย โดยพบวา มีสถิติของสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 – 4 คน สูงข้ึนเรื่อยๆ ทุกปจากป 2559 ซ่ึงใน

ป 2561 เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 19.17 หากวิเคราะหในภาพรวม พบวา จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม     

มีสถิติการเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป 2561 เพ่ิมข้ึนจากป 2560 คิดเปนรอยละ 12.66 และป 2560 เพ่ิมข้ึนจาก     

ป 2559 คิดเปนรอยละ 8.28 ตามลำดับ 

 
ภาพท่ี 1.1-19 แสดงสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2561 – 2563 

แหลงท่ีมา:  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

เม่ือพิจารณาจำนวนลูกจางในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแลว พบวา ลูกจางสวนใหญอยูใน

สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซ่ึงมีจำนวนคนงาน เกินกวา 1,000 คน ซ่ึงในป 25561 มีจำนวน

คนงานลดลง รอยละ 2.43 ในขณะท่ีสถานประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ และสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมในภาพรวม มีจำนวนคนงานเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป 2561 มีจำนวนคนงานเพ่ิมสูงข้ึนใน

ภาพรวมคิดเปนรอยละ 3.38  

 -  5,000  10,000  15,000

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

>1000 79 83 78

500-999 159 160 165

300-499 284 264 252

100-299 1,093 1,033 1,012

50-99 1,049 949 933

20-49 2,603 2,419 2,333

10-19 1,879 1,772 1,685

5-9 3,328 3,187 3,160

1-4 4,254 3,867 3,778

รวม (Total) 14,728 13,734 13,396
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ภาพท่ี 1.1-20 แสดงลูกจาง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 – 2563 

แหลงท่ีมา:  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 ขอมูลเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม  

จังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนท่ีทำเกษตรกรรมลดลง เนื่องจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม และความเจรญิดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบกับราคาท่ีดินมีราคาสูงทำใหเกษตรกรท่ีเคย

เปนเจาของท่ีดินเม่ือประสบปญหาในการทำการเกษตรก็เริ่มทยอยขายท่ีดินใหกับนายทุน จากขอมูลของ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป พ.ศ.2560 มีพ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตร จำนวน 211,421 ไร คิดเปน

รอยละ 33.71 พ้ืนท่ีใชประโยชนนอกการเกษตร จำนวน 402,511 ไร คิดเปน รอยละ 52.53 และพ้ืนท่ีปาไม/        

ชายเลน จำนวน 13,626 ไร  คิดเปนรอยละ 3.39  จากตารางขอมูลพบวาเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร

ตั้งแตป พ.ศ.2555 -2560 ลดลงคิดเปนรอยละ 1.52 ดังตารางท่ี 1.1-9  

 -  200,000  400,000  600,000  800,000

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

>1000 173,308 165,064 165,462

500-999 105,615 107,771 110,431

300-499 108,993 100,263 95,831

100-299 186,376 176,978 174,075

50-99 74,761 68,235 66,921

20-49 84,183 78,552 75,612

10-19 26,087 24,800 23,673

5-9 23,268 22,311 22,127

1-4 9,183 8,704 8,551

รวม (Total) 791,774 752,678 742,683
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ตารางท่ี 1.1-9 แสดงเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2555 – 2560 

ป พ.ศ. 
เน้ือที่ 

ทั้งหมด 

เน้ือที่ 

ปาไม 

เน้ือที่ 

ใชประโยชน 

ทางการเกษตร 

(ไร) 

เน้ือที่การใชประโยชนทางการเกษตร เน้ือที่การใช

ประโยชน

ทาง

การเกษตร 

นาขาว 

(ไร) 

พืชไร 

(ไร) 

ไมผล/ 

ยืนตน 

(ไร) 

ผัก/ไมดอก 

(ไร) 

เกษตรอื่นๆ 

(ไร) 

2555 627,558 6,995 211,838 41,377 0 7,108 358 162,995 408,725 

2556 627,558 8,642 211,449 41,505 0 7,191 323 162,430 407,467 

2557 627,558 14,866 211,421 41,319 0 7,163 322 162,617 401,270 

2558 627,558 14,386 211,704 41,486 0 7,188 322 162,708 401,469 

2559 627,558 13,727 211,529 41,512 0 7,179 323 162,516 402,301 

2560 627,558 13,626 211,421 41,319 0 7,163 322 162,617 402,511 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รวบรวมโดย:  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจภาคเกษตร 

จากการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในชวงป พ.ศ. 2557 – 

2558 พบวา มูลคาผลิตภัณฑรวมภาคเกษตรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยในป พ.ศ. 2558 ภาคเกษตรมีมูลคา

ผลิตภัณฑรวมเทากับ 2,508 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน จำนวน 172 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.36 (มูลคา

ผลิตภัณฑภาคเกษตร ป พ.ศ. 2558 จำนวน 2,336 ลานบาท) ในขณะท่ีมูลคาผลิตภัณฑรวมของภาคเกษตร

หลัก ๆ มาจากดานการประมง ท่ีเพ่ิมข้ึนตลอด ในชวง 3-4 ปหลัง กลับมีมูลคาลดลงในป พ.ศ. 2558  โดย

มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรท่ีเหลือเปนมูลคาจากเกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม 

 
ภาพท่ี 1.1-21 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดสมทุรปราการ ป พ.ศ. 2548 - 2558 

การวิเคราะหศักยภาพดานเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวยศักยภาพท่ีสำคัญหลัก ๆ 3 

ดาน คือ ดานเกษตรกรรม ดานการประมง และดานปศุสัตว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

y = -260.23x + 4590.9
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1. ดานเกษตรกรรม 

1.1 พ้ืนท่ีการเกษตรและจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 

ในป พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรปราการมีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 10,483 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ี

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรท้ังสิ้น 150,752 ไร โดยอำเภอบางบอมีพ้ืนท่ีการเกษตรมากท่ีสุด คือ 52,321 ไร 

รองลงมาอำเภอบางเสาธง 35,855 ไร อำเภอบางพลี 26,353 ไร พระสมุทรเจดีย 20,048 ไร อำเภอเมือง

สมุทรปราการ 13,955 ไร และอำเภอพระประแดง 2,220 ไร ดังตารางท่ี 1.1-10 เม่ือวิเคราะหขอมูลจาก

ตารางดังกลาวจะพบวาจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโนมพ้ืนท่ีการเกษตรลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุมาจาก

เจาของท่ีดินท่ีใหเกษตรกรเชาทำกินไดเริ่มทยอยขายท่ีดินใหกับนายทุน และประกอบกับมีนิคมอุตสาหกรรม

เอเชียสุวรรณภูมิเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีเคยทำเกษตรกรรม สำหรับครัวเรือนเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากโครงการ

ตาง ๆ ที่ภาครัฐใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตองเปนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน

เกษตรกร (ทบก.) จึงทำใหเกษตรกรมาข้ึนทะเบียนครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 1.1-10 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีการเกษตรและจำนวนครัวเรือนเกษตรกรแยกตามรายอำเภอ 

พ.ศ. 2559-2561 

อำเภอ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

พ้ืนที่

ทั้งหมด 

(ไร) 

พ้ืนที่

การเกษตร 

(ไร) 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ทั้งหมด 

(ไร) 

พ้ืนที่

การเกษตร 

(ไร) 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่

ทั้งหมด 

(ไร) 

พ้ืนที่

การเกษตร 

(ไร) 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

เมืองฯ 119,093.75 12,819 824 119,093.75 13,672 824 119,098 13,955 882 

พระประแดง 45,856.25 3,735 991 45,856.25 2,380 1,002 45,855 2,220 1,092 

บางพลี 152,431.25 23,439 1,545 152,431.25 25,943 1,545 152,430 26,353 1,639 

บางบอ 153,131.25 68,497 3,422 153,131.25 54,603 3,439 153,129 52,321 3,463 

พระสมุทรเจดีย 75,237.50 43,369 1,329 75,237.50 20,205 1,329 75,236 20,048 1,420 

บางเสาธง 81,806.25 26,755 2,017 81,806.25 35,450 2,022 81,809 35,855 1,987 

รวม 627,556.25 178,614 10,128 627,556.25 152,253 10,161 627,557 150,752 10,483 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  

หมายเหตุ:  ขนาดพ้ืนท่ีแปลงจากตารางกิโลเมตรจากแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (ป 2559-2561) 

1.2 ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2560 

ลักษณะการถือท่ีดินทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในป พ.ศ. 2560 พบวา  เนื้อท่ีของตนเอง         

มีเกือบครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 42.53 สวนท่ีเหลือเปนเนื้อท่ีของผูอ่ืนโดยการ

เชาท่ีดินของผูอ่ืนและเปนเนื้อท่ีซ่ึงไดทำฟรีเทากับ 89,997 ไร นอกจากนี้พบวาเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร

ของจังหวัดฯ มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป พ.ศ.2556 เปนตนมา เชนเดียวกับเนื้อท่ีของตนเองและ

เนื้อท่ีของผูอ่ืน  
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ตารางท่ี 1.1-11 ลักษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2560 

ป 

เน้ือที่ใช

ประโยชน 

ทางการเกษตร 

เน้ือที่ของตนเอง  Owned เน้ือที่ของผูอ่ืน  Others 

รวม 
ของ

ตนเอง 

จำนอง

ผูอ่ืน 

ขาย

ฝาก 
รวม เชาผูอ่ืน 

รับ

จำนอง 

รับขาย

ฝาก 
ไดทำฟร ี

2556 210,073 120,969 120,285 684 - 89,107 60,260 - - 28,843 

2557 211,510 121,742 121,036 706 - 89,768 60,713 - - 29,055 

2558 211,704 121,800 121,094 706 - 89,904 60,837 - - 29,067 

2559 211,530 121,615 120,909 706 - 89,916 60,877 - - 29,038 

2560 211,597 121,600 120,889 707 4 89,997 60,970 - - 29,027 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รวบรวมโดย:  สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

 ขอมูลเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียว 

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญท่ีหลากหลาย อาทิ เชน สถานท่ีทองเท่ียว                    

เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และประเพณีท่ีสำคัญ เนื่องจากมีพ้ืนท่ี

ติดตอกับกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายเชื่อมโยงเปนเสนทางการทองเท่ียว 

ท้ังนี้ สามารถเดินทางไปกลับไดเพียง 1 วันจึงทำใหนักทองเท่ียวมีความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะ

มีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด ซ่ึงเปนผลมาจากการเดินทางท่ีสะดวกจากรถไฟฟา และการจัดระบบ

จราจรท่ีมีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายสงเสริมการทองเท่ียว แบบ One Day Trip และศักยภาพ                      

ดานแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยสามารถจำแนกแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญได 

แหลงทองทองเท่ียวท่ีสำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญ         

ท่ีหลากหลาย โดยสามารถจำแนกแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญและมีชื่อเสียง ไดดังนี้  

ตารางท่ี 1.1-12 แสดงแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญดานตาง ๆ  

ท่ี แหลงทองเท่ียว ความเปนมา/กิจกรรมสำคัญ ท่ีตั้ง 

แหลงทองเท่ียวดานโบราณสถาน 
1 องคพระสมุทรเจดีย   พระเจดียนี้ตั้งอยูบนเกาะกลางปากแมน้ำเจาพระยา ทาย

ปอมผีเสื้อสมุทร รูปทรงพระเจดียเปนแบบระฆังคว่ำ สูง 
38 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระชัยวัฒนและ
พระปางหามสมุทร 

ถ.สุขสวัสดิ์  
ต.ปากคลอง 
บางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย 

2 อุทยานประวัติศาสตร
ทหารเรือ หรือปอม
พระจุลจอมเกลาฯ 

เปนปอมท่ีทันสมัยและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการปกปอง
อธิปไตยของชาติ ซ่ึงเปนท่ีทำการยิงตอสูกับอริราชศัตรู
มาแลวครั้งหนึ่งเม่ือ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และท่ีจารึกอยู
ในความทรงจำของคนไทย 

ริมปากแมน้ำ
เจาพระยา  
ต.แหลมฟาผา  
อ.พระสมุทรเจดีย 
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ท่ี แหลงทองเท่ียว ความเปนมา/กิจกรรมสำคัญ ท่ีตั้ง 

3 ปอมผีเสื้อสมุทร สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี  2 และมีบทบาทสำคัญใน
เหตุการณ รศ.112 สมัยรัชกาลท่ี 5 ภายในมีท้ัง ปนเสือ
หมอบ ซ่ึงเปนปนใหญรุนแรกของไทยท่ีตองบรรจุ
กระสุนท่ีทายกระบอก อาคารคลังทุนระเบิด คลัง
กระสุนปนเสือหมอบ พิพิธภัณฑปอมผีเสื้อสมุทรท่ีจัด
แสดงนิทรรศการใหความรู นอกจากนั้นยังมีสะพานชม
วิวแมน้ำเจาพระยา และสะพานเดินชมปาชายเลนท่ี
เงียบสงบจนมีคางคาวแมไกนับพันตัวมาอาศัยอยู 

ต. ปากคลองบาง
ปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย  

4 ปอมแผลงไฟฟา เปนปอมปราการแหงหนึ่งของ ฐานทัพเมืองนครเข่ือน
ขันธ เปนเสมือนหนึ่งฐานทัพดานปากแมน้ำเจาพระยา 
และเปนเมืองท่ีมีปอมปราการหลายแหง เนื่องดวย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาล ท่ี  1) มีพระราชดำริ ท่ี จะใชป องกันพระ
ราชอาณาจักร ปจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงไดทำ
การบูรณะเปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน โดย
บริเวณขางบนของปอมไดจัดปนใหญโบราณหลาย
กระบอกตั้งไวใหชมรอบๆ บริเวณจัดปลูกตนไมรมรื่น 

ตำบลตลาด  
ติดกับโรงเรียน
เทศบาล 
พระประแดง 

5 พิพิธภัณฑทหารเรือ เปนสถานท่ีรวบรวมและอนุรักษวัตถุสิ่งของเครื่องใชตาง  ๆ
และรวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรเก่ียวกับกองทัพเรือไทย
และยุทธนาวีครั้งสำคัญ แบงเปน 2 อาคาร คือ อาคาร 1 
จัดแสดงประวัติบุคคลสำคัญท่ีเก่ียวกับกองทัพเรือ อาทิ 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ องคพระบิดาของทหารเรือไทย และหองจัด
แสดงเครื่องแบบตางๆ ของทหารเรือไทย อาคาร 2 ชั้น
ลางจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ชั้น 2 จัดแสดง
เก่ียวกับ เรือพระราชพิธี  ชั้น3 เปนการจัดแสดง
นิทรรศการพิ เศษ ห มุน เวียนตามช วงเวลาและ
เหตุการณสำคัญ เชน ยุทธนาวีท่ีเกาะชาง สงคราม 

ถนนสุขุมวิท ตำบล
ปากน้ำ ตรงขามกับ
โรงเรียนนายเรอื 

แหลงทองเท่ียวดานโบราณสถาน 

  เอเชียมหาบูรพา วีรกรรมท่ีดอนนอย เรือดำน้ำแหงราช

นาวี และการปฏิบัติการของทหารนาวิกโยธิน เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงวัตถุอาวุธยุทโธปกรณ

ขนาดใหญในบริเวณโดยรอบ อาทิ เรือดำน้ำ รถสะเทินน้ำ

สะเทินบก รวมท้ังยังสามารถชมประภาคารแหงแรก

ของประเทศไทยได 

 

แหลงทองเท่ียวดานสถาปตยกรรม 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)     | 31 

ท่ี แหลงทองเท่ียว ความเปนมา/กิจกรรมสำคัญ ท่ีตั้ง 

1 เมืองโบราณ เปนพิพิธภัณฑกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดในโลกปจจุบันมี

สิ่งกอสรางสถานท่ีสำคัญๆ ท้ังท่ีเปนแบบจำลองจาก

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและใต ซ่ึง

สิ่งกอสรางมีท้ังขนาดยอสวนและเทาขนาดจริง 

ถ.สุขุมวิท กม. 33   

ต.บางปูใหม 

อ.เมืองฯ   

2 พิพิธภัณฑชาง
เอราวัณ   

เปนสถานท่ีเก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมดาน
ตาง ๆ ซ่ึงชางเอราวัณหรือชางสามเศียร เปนประติมากรรม
ลอยตัวดวยวิธีเคาะมือแหงแรกท่ีใหญท่ีสุดในโลกทำ
จากโลหะทองแดง แผนเล็กสุดขนาดเทาฝามือ 

ถ.สุขุมวิท  
ต.บางเมืองใหม  
อ.เมือง 

3 ศาลเจามูลนธิิธรรม
กตัญู (เสียนหลอไต
เทียนกง) 

เปนศาลเจาท่ีสวยงาม สถาปตยกรรมเพียบพรอมไปดวย
ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนโบราณ ฝมือแกะสลักหินอัน
ปราณีต เปนท่ีประดิษฐานเทพเจาขุนศึกท่ีศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวไตหวัน 5 องค คือ เทพเจาตระกูลหลี่ เทพเจาตระกูล
ฉือ เทพเจาตระกูลอู เทพเจาตระกูลจู และเทพเจาตระกูล 
ฟาน ซ่ึงเรียกชื่อรวมกันวา "อูฟุเซียนสวย" (โหวงหวังเอ้ีย) 
ภายในบริเวณศาลเจาสามารถชมภาพแกะสลักหินเขียว 
เก่ียวกับเทพนิยายจีน และตะเกียงไมชุบทองคำซ่ึงตกแตง
อยูบนฝาเพดาน นอกจากนี้ยังมีศาลเจาแมกวนอิมและเทพ
เจาองคอ่ืนๆ เพ่ือใหประชาชนสักการะ เทพเจาตระกูลท้ัง 
5 หรือ โหวงหวังเอ้ีย เปนยอดขุนพลท่ีมีความสุจริตมาก 
เปนขุนนางท่ีจงรักภักดีสมัยราชวงศหมิงไดเสด็จเดินทางลง
ใตจากมณฑล ฮกเก้ียนถึงเกาะหนานคุนเซินประเทศ 
ไตหวัน เปนท่ีเลื่อมใสในหมูประชาชน  แตสิ่งท่ีเปนจุดเดน
ท่ีนักทองเท่ียวจะตองชมและเก็บภาพไวเปนท่ีระลึกอ คือ 
สิงโตคู ใหญท่ีสุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว 
นำเขาจากประเทศจีน  สิงโตคูตามความเชื่อของชาวจีน  
ถือวาเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนสิริมงคล มีสงาราศี มองดู
นาเกรงขามยิ่งใหญเกรียงไกร  

ถนนสุขุมวิท  
ตำบลบางปูใหม  
อำเภอเมือง  
 

4 พระมาลัยหนาอุโบสถ

เกา วัดพิชัยสงคราม  

มีลักษณะเหมือนพระสงฆธรรมดา วัดพิชัยสงคราม  

ต.ปากน้ำ อ.เมือง ฯ 

5 พระประธานใน

อุโบสถวัดชัยมงคล  

เปนพระพุทธรูปสำริดสมัยสุโขทัย วัดชัยมงคล  

ต.ปากน้ำ อ.เมือง ฯ 

แหลงทองเท่ียวดานสถาปตยกรรม 

6 พระประธานในอุโบสถ
เกาวัดกลางวรวิหาร   

เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หนาตักกวาง 205 ซ.ม. 
สรางดวยศิลาแลง หุ มปูนปดทอง และใบเสมาท่ี
แกะสลักจากหินแกรนิต สวนยอดแกะสลักเปนพระเก้ียว 
ซุมเสมารูปกูบ เอวเสมาคอดเล็ก มีลายนาคสามเศียร 
เปนตัวเหงา ตัวเสมาตรงกลางแกะสลักเปนแถวยาว 
กลางแถบเปนลายประจำยาม ดานบนมีลายรูปดอกไม 

วัดกลางวรวิหาร  
ต.ปากน้ำ อ.เมือง ฯ 
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7 หลวงพอสินสมุทร   เปนพระประธานในอุโบสถวัดอโศการามเปนพระพุทธรูป
ทองเหลือง ปางสมาธิอยางอินเดีย 

วัดอโศการาม 
ต.บางปูใหม อ.เมือง 

8 พระประธานใน
อุโบสถวัดทรงธรรม
วรวิหาร  

เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานให 

วัดทรงธรรม
วรวิหาร  
อ.พระประแดง 

9 พระประธานใน
อุโบสถวัดไพชยนต  
พลเสพย 

เปนพระพุทธรูปปูนปนบุทอง วัดไพชยนตพลเสพย 

10 พระพุทธรูปปางหาม
สมุทรในพระวิหารหนา
พระสมุทรเจดีย 

สรางในรัชสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัวและมีพระพุทธรูป
ปางนี้ในพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม อีกสององค 

วัดพระสมุทรเจดีย 
วัดโปรดเกศเชษฐา
ราม 
อ.พระสมุทรเจดีย 

11 หลวงพอโต เปนพระพุทธรูปสำริด ตามประวัติมีวาลอยน้ำมาจาก
กรุงเกา 

วัดบางพลีใหญใน  
ต.บางพลีใหญ  
อ.บางพลี 

12 พระประธานในอุโบสถ 
วัดปาเกด  

เปนพระปูนปน ลงรักปดทอง ปางมารวิชัย ประดิษฐาน  
ปูนปนปดทอง ประดับกระจก 

วัดปาเกด  

13 พระไสยาสน  
(พระนอน) 

พระพุทธรูปปางไสยาสนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
ยาวประมาณ 53 เมตร แลวสรางพระวิหารคลุมทีหลัง 
ความสูงของวิหารเทาอาคาร 4 ชั้น ภายในองคพระ
ใหญพอท่ีจะแบงใหมีหองปฏิบัติธรรม เสาและผนัง มี
ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก สวรรค คติธรรม 
จำนวนมากมาย กวา 100 รูป และมีหองหัวใจพระซ่ึง
ประชาชนนิยมมาปดทองเพ่ือเปนศิรมิงคล 

วัดบางพลีใหญกลาง  
ต.บางพลีใหญ       
อ.บางพลี  

14 เจดียหลวงปูเผือก รอบองคเจดียประดับดวยกระเบื้องสีสมและประดับดวย 
ครุฑ 

วัดก่ิงแกว  
ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี  

15 หลวงพอสุจิตดาราม  
(หลวงพอดำ) 

เริ่มสรางตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เดิม
เรียกวา “วัดสุจิตดาราม”ซ่ึงในสมัยนั้นยังไมมีความ
เจริญเทาใดนักตอมาถึงสมัยกรุงตนโกสินทร สมเด็จ
พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดเสด็จ
มา ณ วัดสุจิตตาราม พระองคไดทราบวาประชาชน
แถบนี้ เรียกทองถ่ินนี้วา “บางดวน” ดังนั้นพระองคจึง
คิดท่ีจะขนานชื่อ วัดสุจิตตาราม เสียใหม 

วัดบางดวนนอก  
ต.บางดวน อ.เมือง  

แหลงทองเท่ียวประเภทการละเลนพ้ืนบาน 

1 สะบามอญ  เป นประเพณี วัฒ นธรรมดั้ ง เดิ มของชาวมอญ ท่ี  
พระประแดงเพ่ือใหหนุมสาวพบปะพูดคุยกัน โดยจะเลน
ในวันนักขัตฤกษ 

อ.พระประแดง 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)     | 33 

ท่ี แหลงทองเท่ียว ความเปนมา/กิจกรรมสำคัญ ท่ีตั้ง 

2 สะบาทอย  เปนการละเลนของผูชายในวันสงกรานตพระประแดง 
แตกตางจากสะบามอญตรงท่ีเปนเรื่องของผูชาย เปน
การประลองความแข็งแรงและความแมนยำของการ
ทอยสะบา 

วัดทรงธรรม
วรวิหาร  
อ.พระประแดง 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถิ่น 

1 ประเพณีรับบัว เกิดจากชาวมอญพระประแดงท่ีไปทำนาในฤดู ทำนา ณ  
อำเภอบางพลี และเม่ือหมดฤดูก็จะกลับไปพระประแดง 
ซ่ึงจะพอดีกับเทศกาลออกพรรษา  จึงเก็บดอกบัวท่ีมีอยู
มากมายท่ีตำบลบางพลีใหญกลับไปดวย  ตอมาชาว
อำเภอบางพลีเห็นวาชาวมอญมักจะเก็บดอกบัวกลับไป
ทุกป  จึงเก็บดอกบัวเตรียมไวใหดวยความเอ้ือเฟอเผื่อ
แผ  ตอมาเกิดความคุนเคยกันมากข้ึน จึงโยนบัวใหกัน
หากอยูไกล ตอมาชาวบานซ่ึงนิยมถวายดอกบัวแกพระ
ในวันออกพรรษาจึงไดสรางกิจกรรม งานประเพณีรับบัว  
ใหไดมีการระลึกถึงกันและเปนโอกาสใหไดรวมทำบุญทำ
กุศล อีกท้ังยังเปนการรวมสนุกกันเปนประจำทุกป 

วัดบางพลีใหญใน 
ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี 

2 สงกรานตพระ
ประแดง 

เปนงานประเพณีสงกรานตท่ียิ่งใหญ จัดโดยชาวไทย
เชื้อสายมอญ  โดยจะเริ่มในวันอาทิตยแรกหลังวันท่ี 
13 เมษายน ของทุกป ซ่ึงเดิมเรียกวา สงกรานตปาก
ลัด ในงานมีขบวนแหนางสงกรานตการละเลนพ้ืนเมือง
ของชาวมอญ เชน การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผูใหญ 
ปลอยนกปลอยปลา การเลนสะบา และเลนสาดน้ำกัน
อยางสนุกสนาน  ขบวนแหนางสงกรานตจะมีสาวงาม
แตงชุดไทยหรือชุดรามัญ (มอญ)  

อ.พระประแดง 

3 งานนมัสการหลวงพอ
ปานวัดมงคล      
โคธาวาส 

เปนงานประจำปของชาวอำเภอบางบอ งานนี้เกิดข้ึน
จากคุณความดีแลคุณธรรมอันสูงสงของหลวงพอปาน  
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลกันมาวัดมงคลโคธาวาส เพ่ือ
นมัสการรูปหลอจำลองของหลวงพอปาน ทุกปงาน
นมัสการหลวงพอปาน จัดข้ึนในวันข้ึน 5-7 ค่ำ เดือน 
12 ของป รวม 3 วัน 3 คืน โดยในวันแรกของงานจะมี
การอันเชิญรูปหลอของหลวงพอปานแหทางเรือไปตาม
ลำคลองปกกา เพ่ือใหประชาชนสักการะแลวแหกลับ
วัดมงคลโคธาวาส  หลังจากเสร็จสิ้นการกราบไหวบชูาแลว  
ประชาชนจะสนุกสนานรื่นเริงกับมหรสพตาง ๆ   

วัดมงคลโคธาวาส 
อ.บางบอ 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถิ่น 
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4 งานนมัสการ 

องคพระสมุทรเจดีย 

เปนงานประเพณีท่ีสืบสานกันมายาวนานกวา 185 ป 

เพราะองคพระสมุทรเจดียเปนท่ีเคารพสักการะท่ีถือ

เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ำ

เจาพระยา  ชาวสมุทรปราการจึงจัดใหมีการสมโภช

เปนเวลา 9 วัน 9 คืน ตั้งแตวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ใน

งานประเพณีจะมีมหรสพสมโภชมีการแขงเรือ และการ

จำหนายสินคาชุมชน 

อำเภอพระสมุทร

เจดีย 

5 งานประเพณี 

แหหงสธงตะขาบ 

มีมานานกวา 30 ป จะจัดข้ึนทุกวันท่ี 13 เมษายนของ

ทุกป  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรำลึกถึงบรรพบุรุษชาว

มอญ หงส เปนสัญลักษณตัวแทนตำนานการกำเนิดถ่ิน

ฐานของมอญ  ณ  กรุงหงสาวดี  และตะขาบเป น

สัญลักษณของคติธรรม ความเชื่อทางพุทธศาสนาท่ี

เปรียบดังสัดสวนในอวัยวะ ตาง ๆ ของตัวตะขาบ  ชาว

มอญท้ัง 7 หมูบาน จะรวมกันจัดทำธงตะขาบของ             

หมูบานตน และหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ โดยมา

รวมตัวกันท่ีศูนยวัฒนธรรมอ.พระประแดง ตั้งขบวนแห

ไปตามจุดตาง ๆ ของตลาดพระประแดงหลังจากเสร็จ

การแห ชาวมอญแตละหมูบานก็จะนำธงตะขาบไป

แขวนท่ีเสาหงสของแตละวัดในหมูบาน               

อำเภอพระประแดง   

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและสันทนาการ 

1 ตลาดโบราณบางพลี   เดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” เปนตลาดเกาแกตลาดหนึ่ง

พ้ืนตลาดทำจากพ้ืนไม สามารถเดินติดตอกันไดถึง 500 

เมตร มีอายุประมาณ 141 ป ตลาดนี้ตั้งอยูบนฝงเหนือ

ของคลองสำโรงชวงอำเภอบางพลี    

ริมคลองสำโรงติดกับ 

วัดบางพลีใหญใน 

ต.บางพลีใหญ  

อ.บางพลี   

2 ตลาดคลองสวน 

100 ป   

กอตั้งข้ึนโดยชาวจีนกลุมหนึ่งเม่ือราว พ.ศ. 2444  นับ

ถึงปจจุบันเปนเวลามากกวา 100 ป ตลาดแหงนี้ตั้งอยู

บนฝ งคลองประเวศบุรีรมยเชื่อมตอคลองพระยา

นาคราช ตลาดคลองสวนเปนศูนยรวมของการติดตอ

คาขาย และแลกเปลี่ยนสินคาของผูคนจากหมูบานตาง 

ๆ หลายหมูบาน บริเวณใกลกับตลาดคลองสวนมีฟารม

เพาะเลี้ยงเปดมากกวา 10 แหง อาหารข้ึนชื่อของท่ีนี้

คือ เปดพะโล 

ต.คลองสวน   

อ.บางบอ   
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3 ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง   จัดตั้งข้ึนในป  พ.ศ. 2547  นับเปนตลาดใกลกรุงท่ีมี

สินคาหลากหลายท้ังของกินของใชของฝากนานาชนิด 

จัดเปนซุมใหมีทางเดินยาวกวา 2 กิโลเมตร ขนานไป

กับคลองซอยสายเล็ก ๆ ท่ีแตกแขนงจากแมน้ ำ

เจาพระยาเขามาในพ้ืนท่ีท่ีทำการเกษตรของชาวบาน 

จัดจำหนายตนไมนานาพันธุ, ปลาสวยงามหลากชนิด, 

และผลิตผลของชาวบาน นอกจากนี้ยังเปนศูนยรวม 

หมู 10 ต.บางน้ำผึ้ง 

อ.พระประแดง 

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและสันทนาการ 

  สินคา OTOP ท่ีสรางสรรคจากคนในชุมชนบางน้ำผึ้ง

และตำบลใกลเคียงในจังหวัด สมุทรปราการ เชน 

ดอกไมเกล็ดปลา บานธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑจากทะเล 

โมบายล ลูกตีนเปดรูปรางแปลกตา เปนตน 

 

4 สถานตากอากาศ 

บางป ู

เปนสถานท่ี พักผอน ซ่ึงบริ เวณ โดยรอบปกคลุม

ลอมรอบดวยปาชายเลนท่ียังคงความสมบูรณตาม

ระบบนิเวศวิทยา “สะพานสุขตา” ยืนออกไปสูทะเล

ประมาณ500 เมตร  และมี “ศาลาสุขใจ” ซ่ึงเปน

รานอาหารสวัสดิการของกองอำนวยการสถานพักผอน

กรมพลาธิการทหารบก สามารถนั่งรับประทานอาหาร 

พรอมท้ังชมทัศนียภาพอาวไทยได นอกจากนี้ยังมี

เสนทางการศึกษาธรรมชาติใหประชาชนอีกดวย 

เลขท่ี 164  

ถ.สุขุมวิท 

อ.เมือง 

5 ฟารมจระเขและสวน
สัตวสมุทรปราการ   

โดยกอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2493  ปจจุบันเปนฟารมจระเข 
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ภายในเปนสถานเพาะเลี้ยงจระเขขนาด
ตาง  ๆกวา 60,000ตัว เสือ ลิงชิมแปนซี ชะนี เตา งู นก 
อูฐ ฮิปโปโปเตมัส กวาง และปลาจำนวนมาก 

555 หมู 7  
ถ.ทายบาน 
ต.ทายบาน อ.เมืองฯ 

6 บึงตะโก เปนบึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมเลนกีฬาทางน้ำ ไดแก  
เคเบิ้ลสกี และวินดเชิรฟ 

175/1 หมู 12 
ถ.บางนา – ตราด  
กม.13 ต.บางพลีใหญ 
อ.บางพลี 

7 สวนศรีนครเข่ือนขันธ เปนสวนสาธารณะท่ีมีเนื้อท่ี 200 ไรเศษ แวดลอมไป
ดวยสวนหมากสวนผลไม และเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีรัฐบาล
กำหนดให เป นปอดของประชาชน อีกแห งหนึ่ ง                 
เปนสถานท่ีพักผอน ออกกำลังกายและศึกษาระบบ
นิเวศนของพันธุพืชและพันธุสัตว  

ถ.เพ็ชรหึงษ  
ต.บางกระเจา  
อ.พระประแดง        
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 สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจภาคทองเท่ียว 

(1.1) ดานการทองเท่ียวและบริการ 

จากขอมูลสถิติดานการทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา จำนวนผูเยี่ยมเยือนมีสถิติเพ่ิม

สูงข้ึนทุกป ท้ังในสวนนักทองเท่ียวและนักทัศนาจร ซ่ึงผูเยี่ยมเยือนสวนใหญเปนชาวไทยเกินกวาครึ่งคิดเปนรอย

ละ 64.6 ซ่ึงในป พ.ศ. 2561 พบวา ผูเยี่ยมเยือนจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนเพ่ิมสูงข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 

4 .81  โดย มีจำนวนผู เยี่ ยม เยื อน  3 .37 ล านคน เศษ  โดยนั กท อ ง เท่ี ยว มี ระยะ เวล าพำนั ก เฉลี่ ย 

ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยจำนวน 2 วัน ในสวนการใชจายของผูเยี่ยมเยือนพบวา 

มีการใชจายสูงข้ึนทุกป ในป 2561  มีการใชจายเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 3.97 ในป 2560 มีการใชจายเพ่ิมข้ึน

รอยละ 5.0 โดยมีคาใชจายเฉลี่ย 1,534 บาท และ 1,475 บาทตอคนตอวัน ตามลำดับ โดยนักทองเท่ียวใชจาย

ตอคนตอวันเฉลี่ยมากท่ีสุด จำนวน 1,983 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 4.59 นอกจากนี้พบวา รายได      

จากการทองเท่ียวมีสถิติเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ในป 2561 จังหวัดสมุทรปราการมีรายไดจากการทองเท่ียว 6,611.4 

ลานบาท เพ่ิมสูงข้ึนจากปกอนรอยละ 7.6 โดยรายไดสวนใหญมาจากชาวไทย จำนวน 3,426.3 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 51.8 

ตารางท่ี 1.1-13 สถิติการทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. 2559 – 2561 

รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

Percentage change 

2560 2561 

1. จำนวนสถานพักแรม (แหง)      

 จำนวนหอง (หอง) 3,893 4,380 4,380 12.51 0 

2. จำนวนผูเย่ียมเยือน 2,900,180 3,218,934 3,373639 10.99 +4.81 

  ชาวไทย 1,873,476 2,078,536 2,180,958 10.95 +4.93 

  ชาวตางประเทศ 1,026,704 1,140,398 1,192,681 11.07 +4.58 

 2.1 จำนวนนักทองเท่ียว1 907,904 1,007,269 1,037,246 10.94 +2.98 

   ชาวไทย 542,827 604,350 619,304 11.33 +2.47 

   ชาวตางประเทศ 365,077 402,919 417,942 10.37 +3.73 

 2.2 จำนวนนักทัศนาจร2 1,992,276 2,211,665 2,336,393 11.01 +5.64 

   ชาวไทย 1,330,649 1,474,186 1,561,654 10.79 +5.93 

   ชาวตางประเทศ 661,627 737,479 774,739 11.46 +5.05 

3.  ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนกัทองเท่ียว(วัน) 1.9 1.9 1.9 0.01 -0.04 

  ชาวไทย 1.7 1.7 1.7 0.01 -0.03 

  ชาวตางประเทศ 2.3 2.2 2.2 0.0 -0.05 

4.  คาใชจายเฉลี่ยของนักทองเท่ียว (บาท/คน/วัน)      

 ผูเย่ียมเยือน 1,404.4 1,475.1 1,533.7 5.03 +3.97 

  ชาวไทย 1,217.7 1,268.6 1,313.6 4.20 +3.53 

  ชาวตางประเทศ 1,609.0 1,788.7 1,870.8 7.29 +4.59 

 4.1  นักทองเท่ียว 1,710.0 1,896.0 1,983.1 7.61 +4.59 
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รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

Percentage change 

2560 2561 

  ชาวไทย 1,548.0 1,668.9 1,737.2 3.97 +4.09 

  ชาวตางประเทศ 1,900.0 2,154.2 2,260.5 9.79 +4.93 

 4.2  นักทัศนาจร 1,008.0 1,103.0 1,153.9 4.80 +4.61 

  ชาวไทย 908.0 986.8 1,029.7 4.15 +4.36 

  ชาวตางประเทศ 1,208.0 1,335.6 1,404.1 5.66 +5.14 

5.  รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท)      

 ผูเย่ียมเยือน 5,265.4 6,144.7 6,611.4 16.70 +7.60 

  ชาวไทย 2,750.7 3,189.5 3,226.3 15.95 +7.43 

  ชาวตางประเทศ 2,514.7 2,955.2 3,185.1 17.52 +7.78 

หมายเหตุ 1) นักทองเท่ียว หมายถึง ผูท่ีเดินทางไปเยือนจังหวัดน้ัน โดยวัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีไมใชการไปทำงานประจำ 

การศึกษา และไมใชคนทองถ่ินท่ีมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยูท่ีจังหวัดน้ันท้ังน้ีตองพักคางคืนอยางนอย 1 คืน 

 2)  นักทัศนาจร  หมายถึง ผูเยีย่มเยอืนท่ีไมพักคางคืน 

แหลงท่ีมา : สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

(1.2) ดานการจำหนายสินคา OTOP 

สำหรับศักยภาพในดานการจำหนายสินคา OTOP พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2562 จังหวัดฯ มียอด

จำหนายสินคา OTOP เพ่ิมสูงข้ึน เรื่อยๆ ทุกป  ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  

มียอดจำหนายสินคา OTOP ท้ังในประเทศและตางประเทศของผลิตภัณฑทุกประเภทจำนวน 4,687,581,735

ลานบาท ไตรมาสท่ี 2 มียอดการจำหนายสูงสุด โดยอำเภอบางพลี มียอดจำหนายสินคา OTOP สูงท่ีสุด 

รองลงมาเปนอำเภอเมืองสมุทรปราการ และบางบอ ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.1-14 แสดงยอดจำหนายสินคา OTOP ของผลิตภัณฑทุกประเภท ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 – 2562 

ปงบประมาณ
พ.ศ. 

ไตรมาสท่ี 1 
(ลานบาท) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ลานบาท) 

ไตรมาสท่ี 3 
(ลานบาท) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ลานบาท) 

รวม 4 ไตรมาส 
(ลานบาท) 

2558 563.2436 630.5466 623.9429 508.3880 2,326.1212 
2559 570.9757 767.5364 671.6412 595.9385 2,606.0920 
2560 730.647 917.030 781.076 652.468 3,081.222 

2561 867.429 1,132.084 991.213 817.460 3,808.187 
2562 1,106.839 1,371.672 1,242.242 966.827 4,687.581 

แหลงท่ีมา :  ศูนยขอมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางท่ี 1.1-15 แสดงยอดจำหนายสินคา OTOP แยกตามรายอำเภอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ 
ไตรมาสท่ี 1 
(ลานบาท) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ลานบาท) 

ไตรมาสท่ี 3 
(ลานบาท) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ลานบาท) 

รวม 4 ไตรมาส 
(ลานบาท) 

เมืองมุทรปราการ 287.617 347.457 331.203 211.315 1,177.594 

บางบอ 163.900 206.035 184.424 177.748 732.108 

บางพลี 287.293 339.395 316.811 304.981 1,248.481 

พระประแดง 156.078 210.316 153.457 135.744 655.597 

พระสมุทรเจดีย 97.120 155.453 128.400 51.488 432.461 

บางเสาธง 114.829 113.015 127.946 85.548 441.339 

รวม 1,106.839 1,371.672 1,242.242 966.827 4,687.581 
 

แหลงท่ีมา:  ศูนยขอมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

3) ศักยภาพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 

 ขอมูลพ้ืนท่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 

ในชวงป พ.ศ. 2559 – 2561 จังหวัดสมุทรปราการมีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ อาทิเชน ขาว 

พืชผัก ไมผล รวมท้ังไมดอกไมประดับ ซ่ึงเปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดให กับเกษตรกรของจังหวัด              

จากตารางขอมูลในป  2561 

ขาว จากขอมูลตามตารางท่ี 1.1-16 ขาวนาปปลูกในพ้ืนท่ี 2 อำเภอ รวม 20,224 ไร โดยมีพ้ืนท่ีปลูก

ท่ีอำเภอบางบอ จำนวน 15,322 ไร อำเภอบางเสาธง 4,902 ไร สำหรับพันธุขาวท่ีเกษตรกรสวนใหญปลูก 

ไดแก  พิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 ฯลฯ ท้ังนี้ พ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังสองอำเภอดังกลาว

อยูในเขตเหมาะสมสำหรับปลูกขาวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 พืชผักท่ี

สำคัญ  ไดแก  กระเฉด  ขา  ตะไคร ตามตารางท่ี 1.1-17 

กระเฉด มีแหลงปลูกท่ีสำคัญในพ้ืนท่ี 3 อำเภอ รวมพ้ืนท่ี 595 ไร ปลูกมากท่ีสุดท่ีอำเภอบางพลี              

380 ไร รองลงมาท่ีอำเภอบางเสาธง 215 ไร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ 1 ไร 

ขา/ตะไคร สวนใหญเกษตรกรนิยมปลูกบนคันบอเลี้ยงปลา/กุง และบริเวณบาน เพ่ือไวบริโภค                  

ในครัวเรือนและเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได มีพ้ืนท่ีปลูกขา ท้ังสิ้น 3,014 ไร ปลูกมากท่ีอำเภอบางบอ 1,961 ไร  

รองลงมาอำเภอบางเสาธง 1,031 ไร สำหรับตะไคร มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 1,938 ไร ปลูกมากท่ีสุดท่ีอำเภอบางบอ 

991 ไร รองลงมาอำเภอบางเสาธง 915 ไร 

ไมผล มีการปลูกกระจายอยูทุกอำเภอ ไดแก มะมวง กลวยน้ำวา กลวยหอม มะพราวออน มะพราว

แก มะนาว ตามตารางท่ี 1.1-19 

มะมวง มีพ้ืนท่ีปลูกรวมกันทุกชนิด จำนวน 7,522 ไร ปลูกมากท่ีสุดท่ีอำเภอบางบอ พ้ืนท่ี 2,819 ไร 

รองลงมาอำเภอบางเสาธง 2,295 ไร และอำเภอบางพลี 1,799 ไร 
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กลวย เกษตรกรนิยมปลูกกลวย 2 ชนิด คือ กลวยน้ำวาและกลวยหอม สำหรับกลวยน้ำวา มีพ้ืนท่ี

ปลูกรวมท้ังสิ้น จำนวน 2,677 ไร ปลูกมากท่ีสุดท่ีอำเภอบางเสาธง จำนวน 1,009 ไร รองลงมาอำเภอบางบอ          

613 ไร และอำเภอบางพลี 442 ไร และกลวยหอม มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 669 ไร ปลูกมากในพ้ืนท่ีอำเภอบางเสาธง 

510 ไร รองลงมาอำเภอพระประแดง 121 ไร และอำเภอบางบอ 19 ไร 

มะพราว เกษตรกรนิยมปลูกท้ังมะพราวแก และมะพราวออน สำหรับมะพราวออน มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 

1,496 ไร ปลูกมากในอำเภอบางบอ 787 ไร รองลงมาอำเภอพระประแดง 293 ไร และอำเภอบางเสาธง              

219 ไร และมะพราวแก มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 2,305 ไร ปลูกมากท่ีอำเภอบางบอ 883 ไร รองลงมาอำเภอบางเสาธง 

723 ไร และอำเภอพระประแดง 369 ไร 

มะนาว มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 282 ไร ปลูกมากท่ีอำเภอพระประแดง 202 ไร รองลงมาท่ีอำเภอบางพลี            

23 ไร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ 20  ไร 

ไมดอกไมประดับ ท่ีมีการปลูกและจำหนายในเชิงพาณิชยสามารถสรางรายได และเปนอาชีพใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอำเภอพระประแดง ไดแก โกสน ปาลมประดับ หมากผูหมากเมีย และไมประดับ โดยมีพ้ืนท่ี

ปลูกไมดอกไมประดับ และไมอ่ืนท่ีสำคัญ ตามตารางท่ี 1.1-18 

โกสน มีพ้ืนท่ีปลูกรวม 17 ไร ปาลมประดับ 17 ไร หมากผูหมากเมีย 50 ไร 
 

ตารางท่ี 1.1-16 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีการปลูกขาว จำแนกตามรายอำเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 

ขาว 

อำเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ขาวนาป 

(ราย/ไร) 

ขาวนาปรัง 

(ราย/ไร) 

ขาวนาป 

(ราย/ไร) 

ขาวนาปรัง 

(ราย/ไร) 

ขาวนาป 

(ราย/ไร) 

ขาวนาปรัง 

(ราย/ไร) 

เมืองสมุทรปราการ - - - -   

บางบอ 727/16102 766/17093 633/13187 611/16205 618/15322 515/15605 

บางพลี - - - -   

พระประแดง - - 266 355   

พระสมุทรเจดีย - - - -   

บางเสาธง 237/5457 235/5422 225/5401 200/4465 216/4902 198/4113 

รวม 964/21559 1001/22515 858/18588 811/20670 834/20224 713/19718 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
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ตารางท่ี 1.1-17 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีการปลูกพืชไร/พืชผัก จำแนกตามรายอำเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 

พืชไร/พืชผัก 

อำเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

กระเฉด 

(ราย/ไร) 

ขา 

(ราย/ไร) 

ตะไคร 

(ราย/ไร) 

กระเฉด 

(ราย/ไร) 

ขา 

(ราย/ไร) 

ตะไคร 

(ราย/ไร) 

กระเฉด 

(ราย/ไร) 

ขา 

(ราย/ไร) 

ตะไคร 

(ราย/ไร) 

เมือง

สมุทรปราการ 
2/1 4/1 15/2 2/1 3/1 15/2 3/1 5/4 16/3 

บางบอ 
- 

506/ 

1104 

322/ 

902 
- 

1333/ 

1701 

557/ 

558 
- 

1367/ 

1961 

557/ 

991 

บางพลี 137/455 23/18 29/31 73/393 23/18 27/24 137/380 23/18 27/24 

พระประแดง - - 2 / 1 - - 2/1    

พระสมุทรเจดีย 
- - - - - 1/2   

 

 

บางเสาธง 
45/274 57/106 154/950 40/210 

199/ 

1177 
155/1447 42/215 199/1031 251/915 

รวม 
184/730 590/1229 

522/ 

1886 

115/ 

604 

1558/ 

2897 
757/2034 179/595 

1594/ 

3014 

854/ 

1938 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1.1-18 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีการปลูกไมดอกไมประดับ จำแนกตามรายอำเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 

ไมดอกไมประดบั 

อำเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

โกสน 

(ราย/ไร) 

ปาลม

ประดบั 

(ราย/ไร) 

หมากผู

หมากเมยี 

(ราย/ไร) 

โกสน 

(ราย/ไร) 

ปาลม

ประดบั 

(ราย/ไร) 

หมากผู

หมากเมยี 

(ราย/ไร) 

โกสน 

(ราย/ไร) 

ปาลม

ประดบั 

(ราย/

ไร) 

หมากผู

หมากเมยี 

(ราย/ไร) 

เมืองสมุทรปราการ - - - - - - - - - 

บางบอ - - - - - - - - - 

บางพลี - - - - - - - - - 

พระประแดง 9/14 27/51 41/187 7/5 3/11 38/96 12/17 20/17 35/50 

พระสมุทรเจดีย - - - - - - - - - 

บางเสาธง - - - - - - - - - 

รวม 9/14 27/51 41/187 7/5 3/11 38/96 12/17 20/17 35/50 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
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ตารางท่ี 1.1-19 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีการปลูกไมผล จำแนกตามรายอำเภอ พ.ศ. 2559 – 2561  

อำเภอ 
มะมวง 

(ราย/ไร) 

กลวยน้ำวา 

(ราย/ไร) 

กลวยหอม 

(ราย/ไร) 

มะพราวออน 

(ราย/ไร) 

มะพราวแก 

(ราย/ไร) 

มะนาว 

(ราย/ไร) 

2559 

เมืองสมุทรปราการ 210 / 222 166 / 246 3 / 1 21 / 48 6 / 5 39 / 21 

บางบอ 1090 / 2159 175 / 528 15 / 19 1089 / 1125 518 / 622 9 / 13 

บางพลี 1541 / 3833 512 / 1351 12 / 18 189 / 92 335 / 187 10 / 18 

พระประแดง 685 / 1051 439 / 481 95 / 173 170 / 305 64 / 95 375 / 484 

พระสมุทรเจดีย 7  / 24 1 / 3 - 6 / 37 24 / 19 5 / 7 

บางเสาธง 599 / 1161 426 / 681 252 / 456 113 / 105 511 / 934 13 / 9 

รวม 4132 / 8450 1719 / 3290 377 / 667 1588 / 1712 1458 / 1862 451 / 552 

2560 

เมืองสมุทรปราการ 167/101 171/109 - 29/34 20/8 40/13 

บางบอ 1706/2415 98/197 12/13 693/789 482/862 12/10 

บางพลี 1137/1694 663/442 11/9 189/70 410/209 9/13 

พระประแดง 608/406 376/175 69/43 143/140 51/39 337/155 

พระสมุทรเจดีย 7/26 3/3 - 14/113 41/110 - 

บางเสาธง 975/2113 550/1000 195/290 142/206 513/835 16/9 

รวม 4600/6755 1861/1926 287/355 1210/1352 1517/2063 414/200 

2561 

เมืองฯ 167/101 16/115 3/1 12/14 11/1 39/20 

บางบอ 2653/2819 175/613 15/19 696/787 518/883 10/15 

บางพลี 1391/1799 523/442 12/18 189/70 410/209 19/23 

 พระประแดง 626/482 369/495 80/121 226/293 246/369 269/202 

พระสมุทรเจดีย 7/26 3/3 - 14/113 41/120 6/7 

บางเสาธง 987/2295 573/1009 213/510 152/219 423/723 15/15 

รวม 5831/7522 1806/2677 323/669 1289/1496 1648/2305 357/282 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  

จากขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชตั้งแตป 2559- 2561 เม่ือวิเคราะหขอมูลการปลูกพืชแตละชนิด พบวา

จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโนมผูประกอบอาชีพเกษตรกรเพ่ิมข้ึนเล็กนอยในพืชผักและไมผลบางชนิด เชน ขา 

ตะไคร มะพราวแก กลวยหอม และลดลงในพืชบางชนิด เชน ขาว มะมวง กลวยน้ำวา มะพราวออน มะนาว 

ผักกระเฉด ในขณะท่ีผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอยเชนกัน ซ่ึงสะทอนภาพของ                 

การกระจายรายไดและผลิตภาพในภาคการเกษตร ป 2560 มีพ้ืนท่ีใชประโยชนทางการเกษตร จำนวน 

211,597 ไร คิดเปนรอยละ 33.70 ของพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังหมด 

4) ดานการประมง 

 การเพาะเล้ียงสัตวน้ำจืด 

จากสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการทำประมงน้ำจืดและประมง

ชายฝง เนื่องจากมีพ้ืนท่ีบางสวนติดชายฝงทะเล ไดแก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบอ และอำเภอ

พระสมุทรเจดีย ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง    
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การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (การเพาะเลี้ยงกุงทะเลและสัตวน้ำจืด) โดยวิเคราะห

จากปจจัยการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำประกอบดวยความเหมาะสมของดิน แหลงน้ำ เสนทาง

คมนาคมรวมกับปจจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการอยูในเขตเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพ้ืนท่ี 

3 อำเภอ 11 ตำบล ไดแก อำเภอบางบอ (ตำบลคลองดาน) อำเภอพระสมุทรเจดีย (ตำบลนาเกลือ ในคลองบาง

ปลากด บานคลองสวน แหลมฟาผา และปากคลองบางปลากด) อำเภอเมืองสมุทรปราการ (ตำบลทายบาน ทาย

บานใหม บางปู บางปูใหม ปากน้ำ)สำหรับพ้ืนท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 6 อำเภอ 

50 ตำบล 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ปลาน้ำจืดท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยง ไดแก ปลานิล ปลาสลิด และปลาดุก 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดสามารถเพาะเลี้ยงไดทุกอำเภอ  สำหรับปลานิลมีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงรวม 48,218.65 ไร

เลี้ยงมากท่ีสุดอำเภอบางบอ 20,395.85 ไร รองลงมาอำเภอบางเสาธง 15,308.62 ไร และอำเภอบางพลี 

10,598.67 ไร ปลาสลิด มีพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีรวม 9,860.74 ไร เลี้ยงมากท่ีสุดท่ีอำเภอบางบอ 6,397.78 ไร รองลงมา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ 2,554.47 ไร และอำเภอบางพลี 685.07 ไร การเลี้ยงปลาดุก มีพ้ืนท่ีรวม 128.59 ไร 

เลี้ยงมากท่ีอำเภอบางบอ 107.12 ไร รองลงมาอำเภอเมืองสมุทรปราการ 10.23 ไร และอำเภอบางพลี 7.50 ไร 

ดังตารางท่ี 1.1-20 

เม่ือวิเคราะหขอมูลจากตารางจะพบวาเกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยงปลานิลมากกวาปลาสลิดเนื่องจาก

ระยะเวลาการเลี้ยงปลาสลิดใชเวลายาวนานมากกวาการเลี้ยงปลานิล  แตปจจุบันมีการเลี้ยงผสมผสานระหวาง

การเลี้ยงปลานิลกับกุงขาว หรือปลาสลิดกับกุงขาว เนื่องจากกุงขาวมีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นประมาณ 2-3 เดือน    

ก็สามารถจับขายไดแลว 

ตารางท่ี 1.1-20 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 

อำเภอ การเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงปลาสลดิ การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 

จำนวน (ราย) เน้ือที่ (ไร) จำนวน (ราย) เน้ือที่  (ไร) จำนวน (ราย) เน้ือที่  (ไร) 

อ.เมืองสมุทรปราการ 103 1,885.26 130 2,554.47 2 10.23 

อ.บางบอ 1,171 20,395.85 257 6,397.78 17 107.12 

อ.บางพลี 584 10,598.67 25 685.07 6 7.50 

อ.พระสมุทรเจดีย 3 0.77 - - 2 2.25 

อ.บางเสาธง 3 29.48 - - - - 

รวม 579 15,308.62 6 223.42 2 1.50 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2561 

 การเพาะเล้ียงสัตวน้ำชายฝง 

กุงเปนสัตวน้ำเศรษฐกิจท่ีนิยมเลี้ยงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีติดชายฝง โดยเฉพาะกุงกุลาดำมีพ้ืนท่ีเลี้ยงรวม 

27,515.60 ไร เลี้ยงมากท่ีสุดในอำเภอพระสมุทรเจดีย จำนวน 27,385.38 ไร รองลงมาอำเภอบางบอ 105.50 

ไร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ 25.17 ไร  สำหรับกุงขาวแวนาไมเกษตรกรนิยมเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืนๆ 

มีเนื้อท่ีเลี้ยงรวม 3,876.57 ไร เลี้ยงมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอำเภอบางบอ 2,091 ไร รองลงมาอำเภอพระสมุทรเจดีย 

1,524 ไร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ 183.29 ไร ดังตารางท่ี 1.1-21 
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ตารางท่ี 1.1-21 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง 1  

อำเภอ ชนิดของกุง 

กุงขาวแวนาไม กุงกุลาดำ 

จำนวน (ราย) เนื้อท่ี (ไร) จำนวน (ราย) เนื้อท่ี (ไร) 

เมืองสมุทรปราการ 9 183.29 1 25.17 

บางบอ 145 2,091.79 1 105.05 

บางพลี 2 61.50 - - 

พระสมุทรเจดีย 87 1,524.26 1,332 27.385.38 

บางเสาธง 3 15.73 - - 

รวม 246 3,876.57 1,334 27,515.60 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 

นอกจากสัตวน้ำเศรษฐกิจท่ีสำคัญดังกลาวขางตนแลว จังหวัดสมุทรปราการยังมีสัตวน้ำอ่ืนๆ ท่ีทำ

รายไดใหกับจังหวัด เชน หอยแครง หอยแมลงภู ปูทะเล ปลากะพง จระเข ปลาสวยงาม ฯลฯ 

ตารางท่ี 1.1-22 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง 2 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 

5) ดานปศุสัตว 

ในป พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จำนวน 2,102 ครัวเรือน จากขอมูลป 

พ.ศ.2559-2561 พบวาจำนวนครัวเรือนผูเลี้ยงสัตวลดลง เนื่องจากการเลี้ยงสัตวของจังหวัดสมุทรปราการเปน

การเลี้ยงแบบรายยอย มิไดเลี้ยงเปนฟารมขนาดใหญหรือเชิงพาณิชย แตกลับมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

หลายแหงต้ังอยูในจังหวัด โดยการนำเขาจากแหลงอ่ืนมาแปรรูปในจังหวัด  มีเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวในอำเภอ

อำเภอ ชนิดหอยทะเล ปลากะพงขาว 

หอยแครง หอยแมลงภู 

จำนวน

(ราย) 

เนื้อท่ี 

(ไร) 

จำนวน 

(ราย) 

เนื้อท่ี 

(ไร) 

จำนวน

(ราย) 

เนื้อท่ี (ไร) 

เมืองฯ 19 576.17 6 275 10 292 

บางบอ 101 3,300.28 1 6.25 104 1,470.42 

บางพลี - - - - - - 

พระสมุทรเจดีย 37 1,145.64 33 760 7 86.89 

บางเสาธง - - - - - - 

รวม 138 5,022.09 40 1,041.25 121 1,849.31 
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เมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด 453 ครัวเรือน รองลงมาอำเภอบางพลี จำนวน 410 ครัวเรือน และอำเภอพระ

ประแดง จำนวน 405 ครัวเรือน สวนใหญเปนการเลี้ยงสัตวปก เชน เปด ไก และสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 1.1-23 แสดงขอมูลจำนวนเกษตรกรผูเลีย้งสัตว จำแนกตามอำเภอ พ.ศ. 2559-2561 

อำเภอ จำนวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(ครัวเรือน) 

ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ. 2561 

เมืองสมุทรปราการ 520 438 453 

บางบอ 349 328 329 

บางพลี 379 406 410 

พระประแดง 438 423 405 

พระสมุทรเจดีย 210 274 296 

บางเสาธง 257 216 209 

รวม 2,153 2,085 2,102 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1.1-24 แสดงขอมูลจำนวนครัวเรือนผูเลี้ยงสัตวปกเฉพาะท่ีสำคัญ พ.ศ. 2559-2561 

ป อำเภอ ไก เปด หาน 

จำนวน (ตัว) เกษตรกร 

(ราย) 

จำนวน (ตัว) เกษตรกร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

2559 เมือง 10,109 487 326 20   

บางบอ 9,883 287 1,064 49 7,000 4 

บางพลี 5,915 830 782 37   

พระประแดง 22,029 373 687 36 10 1 

พระสมุทรเจดีย 17,899 198 344 11   

บางเสาธง 5,328 220 1,024 21   

รวม 71,163 189 4,227 174 7,010 5 

2560 เมือง 10,012 419 241 8 - - 

บางบอ 11,564 295 1,562 83 7,000 4 

บางพลี 7,002 317 720 36 20 1 

พระประแดง 6,143 252 702 39 - - 

พระสมุทรเจดีย 10,934 260 257 7 - - 

บางเสาธง 5,691 207 422 8 - - 

รวม 51,346 1,750 3,904 181 7,020 5 

2561 เมือง 10,012 419 241 8 - - 

บางบอ 11,564 295 1,562 83 7,000 4 

บางพลี 7,002 317 720 36 20 1 

พระประแดง 6,143 252 702 39 - - 

พระสมุทรเจดีย 10,934 260 257 7 - - 

บางเสาธง 5,691 207 422 8 - - 

รวม 51,346 1,750 3,904 181 7,020 5 
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แหลงท่ีมา:  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ  

ตารางท่ี 1.1-25 แสดงขอมูลจำนวนสัตวใหญและครัวเรือนเฉพาะท่ีสำคัญ พ.ศ. 2559-2561 

ป อำเภอ โคเน้ือ กระบือ สุกร แพะ แกะ 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

2559 เมือง 82 6 - - 56 2 8 2 9 1 

บางบอ 9 2 9 2 15 1 82 8 - - 

บางพลี 154 6 27 3 - - 80 5 13 1 

พระประแดง 4 1 - - 12 1 105 12 4 1 

พระสมุทรเจดีย 94 2 - - - - - - - - 

บางเสาธง 148 4 - - 57 3 128 7 11 1 

รวม 491 21 36 5 140 7 403 34 37 4 

2560 เมือง 55 4 - - 52 2 12 1 9 3 

บางบอ 105 8 4 1 - - 108 10 - - 

บางพลี 148 7 27 3 6 1 89 4 21 2 

พระประแดง 4 1 - - - - 120 12 6 2 

พระสมุทรเจดีย 86 2 - - 342 4 300 1 - - 

บางเสาธง 111 5 - - - - 446 5 33 2 

รวม 509 27 31 4 400 7 1,075 33 69 9 

ตารางท่ี 1.1-26 แสดงขอมูลจำนวนสัตวใหญและครัวเรือนเฉพาะท่ีสำคัญ พ.ศ. 2559-2561 (ตอ) 

ป อำเภอ โคเน้ือ กระบือ สุกร แพะ แกะ 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรก

ร 

(ราย) 

จำนวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

2561 เมือง 53 4 - - 52 2 12 1 9 3 

บางบอ 115 8 7 1 - - 108 10 - - 

บางพลี 144 7 24 3 1 6 89 4 21 2 

พระประแดง 4 1 - - - - 120 12 6 2 

พระสมุทรเจดีย 89 2 - - 278 3 300 1 - - 

บางเสาธง 115 5 - - - - 446 5 33 2 

รวม 520 27 31 4 331 11 1,075 33 69 9 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ  

6) สถาบันเกษตรกรและองคกรเกษตร 

ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการใชแนวคิดและกระบวนการรวมกลุมของสถาบัน

เกษตรกรเปนพ้ืนฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรเพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน  
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สำหรับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการมีการรวมกลุมเปนสหกรณการเกษตร จำนวน 5 แหง  

สมาชิก 6,810 ราย สำหรับสถาบันเกษตรกรมีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด จำนวน 386 กลุม สมาชิก 

4,273 ราย รองลงมาเปนกลุมแมบานเกษตรกร จำนวน 37 กลุม สมาชิก 603 ราย และกลุมยุวเกษตรกร 20 

กลุม สมาชิก 464 ราย ตามลำดับ 

นอกจากนี้ยังมีสหกรณนอกภาคเกษตร เชน สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนียน สหกรณ

บริการ  สหกรณนิคม จำนวน 156 แหง สมาชิก 81,612 ราย อีกดวย รายละเอียดตามตารางท่ี 1.1-27 และตาราง

ท่ี 1.1-28 

ตารางท่ี 1.1-27 ประเภทสหกรณและจำนวนสมาชิก  ป  2561 

ประเภทสหกรณ จำนวนสหกรณ  (แหง) จำนวนสมาชิก  (ราย) 

สหกรณภาคการเกษตร 

สหกรณนอกภาคการเกษตร 

5 

156 

6,810 

81,612 

รวม 161 88,422 

ท่ีมา : สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1.1-28 จำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัดสมทุรปราการ  ป  2561 

อำเภอ 
กลุมเกษตรกร1 กลุมแมบานเกษตรกร2 กลุมยุวเกษตรกร3 กลุมวิสาหกิจชุมชน4 

กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก 

เมือง - - 6 108 4 105 56 491 

บางบอ - - 5 108 4 92 59 741 

บางพลี 1 44 6 129 6 124 100 1,16 

พระประแดง - - 6 76 1 20 53 535 

 

ตารางท่ี 1.1-29 จำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัดสมทุรปราการ  ป  2561 (ตอ) 

อำเภอ 
กลุมเกษตรกร1 กลุมแมบานเกษตรกร2 กลุมยุวเกษตรกร3 กลุมวิสาหกิจชุมชน4 

กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก 

พระสมุทรเจดีย 2 60 9 137 3 65 61 901 

บางเสาธง - - 5 45 2 58 39 438 

รวม 3 104 37 603 20 464 386 4,273 

   1ท่ีมา:  สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
2-4ท่ีมา:  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
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7) การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหป พ.ศ. 2547 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร มุงเนนใหประเทศไทย

สามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพถูกสุขอนามัย ปลอดสารตกคางและไดมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี  แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณสมุทรปราการ ไดดำเนินการสงเสริมการเกษตรตาม

ศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) โดยสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน ลดการใชสารเคมี  

ยกระดับการผลิตใหไดการรับรองมาตรฐานตาง ๆ ดังนี้ 

-  มาตรฐานข้ันปลอดภัย (Safety Level) 

-  มาตรฐานเก่ียวกับหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี (GAP) 

-  มาตรฐานเก่ียวกับเกษตรอินทรีย (ORGANIC) 

-  มาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีดีสำหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติท่ีดีสำหรับการคัดบรรจุ (GMP) 

-  มาตรฐานเก่ียวกับระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (HACCP) 

โดยในป 2558 – 2560 ไดมีการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยไปแลว ตามตารางท่ี 1.1-30 

ตารางท่ี 1.1-30 ฐานขอมูลสินคาเกษตรท่ีไดรับรองมาตรฐานจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2558 – 2560 

ป อำเภอ 
พืช 

(GAP) 

ประมง 
ปศุสัตว 

(GMP/HACCP) 
รวม 

GAP 
Safety 

Level 

เกษตร

อินทรีย 

2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองสมุทรปราการ 11 16 16 - 1 44 

บางบอ 100 153 184 - - 437 

บางพลี 13 37 68 - 1 119 

พระประแดง 4 - - - - 4 

พระสมุทรเจดีย 3 2 - 5 1 11 

บางเสาธง 59 84 57 - - 200 

อ่ืนๆ 1 1 - - - 2 

รวม 191 293 325 5 3 817 

2559 เมืองสมุทรปราการ 28 17 42 - 1 88 

บางบอ 155 166 219 - - 540 

บางพลี 19 36 95 - 1 151 

พระประแดง 60 1 - - - 61 

พระสมุทรเจดีย 9 24 - 14 1 48 

บางเสาธง 56 89 78 - - 223 

อ่ืนๆ 4 - - - - 4 
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ป อำเภอ 
พืช 

(GAP) 

ประมง 
ปศุสัตว 

(GMP/HACCP) 
รวม 

GAP 
Safety 

Level 

เกษตร

อินทรีย 

รวม 331 333 434 14 3 1,115 

2560 เมืองสมุทรปราการ 25 16 42 - 2 85 

บางบอ 150 211 212 - - 573 

บางพลี 19 34 89 - 1 144 

พระประแดง 55 - - - - 55 

พระสมุทรเจดีย 9 24 - 14 1 48 

บางเสาธง 50 91 63 - - 203 

อ่ืนๆ 4 2 - - - 6 

รวม 312 378 406 14 4 1,114 
 

แหลงท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานปศสุตัวจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานประมงจังหวัด

สมุทรปราการ, ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจดืสมุทรปราการ 

จากการวิเคราะหขอมูลสินคาเกษตรดานพืช ประมง ปศุสัตว ท่ีไดรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร

ปลอดภัย ป พ.ศ. 2558 – 2560 พบวา ในป 2559 มีสินคาเกษตรไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนจากป 2558  จำนวน 

298 ราย (ดานพืช 140 ราย และดานประมง 158 ราย) คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.47 แตเม่ือเปรียบเทียบป 

2560 กับป 2559 มีเกษตรกรลดลงจำนวน 1 ราย ท้ังนี้ เนื่องจากมีเกษตรกรท่ีใบรับรองหมดอายุ แตยังไมไดมี

การตอใบรับรอง 

8) บทวิเคราะหสถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ/รายไดในระดับมหภาคและครัวเรือน 

จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสวนใหญ  อยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณเครื่องจักร ผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ 

พลาสติก เครื่องใชไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป การขนสงสินคาและบริการ (Logistics) และธุรกิจคาขาย

ของภาคเอกชน  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูล GPP พบวาในป พ.ศ. 2560 จังหวัดฯ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(GPP : Gross Provincial Product) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดในพ้ืนท่ีจังหวัดฯ จำนวน 

717,053 ลานบาท สูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี โดยมีมีมูลคาผลิตภณัฑ

มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สูงข้ึนจากป พ.ศ. 2559 จำนวน 23,018 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 3.32 และ (GPP Per Capita) อยูท่ี 343,215 บาท สูงเปนอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี 

กรุงเทพฯ ปราจีนบรุี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และภูเก็ต 
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จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณเครื่องจักร ผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ 

พลาสติก เครื่องใชไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป การขนสงสินคาและบริการ (Logistic) และธุรกิจ

คาขายของ  

จากการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2560  ณ ราคาประจำป 

พบวา สัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการป พ.ศ. 2560 พบวาเปนภาคเกษตรกรรม รอยละ 

0.32 และนอกภาคเกษตร รอยละ 99.68  

ตารางท่ี 1.1-31 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สงูสุด 5 อันดับแรก 

ลำดับท่ี จังหวัด GPP (ลานบาท) สัดสวนตอประเทศไทย (รอยละ) 

1 กรุงเทพมหานคร 5,022,016 32.50 

2 ระยอง 984,980 6.37 

3 ชลบุร ี 976,460 6.32 

4 สมุทรปราการ 717,053 4.64 

5 พระนครศรีอยุธยา 403,603 2.61 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (GDP 15,451,959) 

จากการวิเคราะห มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)  ในชวงป             

พ.ศ. 2548 - 2559 พบวามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยมี

มูลคาสูงสุด ในป พ.ศ. 2555 มูลคาเทากับ 701,250 ลานบาท และลดลงรอยละ 7.05 ในป พ.ศ. 2556 (มูลคา GPP 

จำนวน 651,809 ลานบาท) ขณะท่ีป พ.ศ. 2557 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดิมรอย

ละ 0.53 โดยมีมูลคาเทากับ 655,304 ลานบาท และในป พ.ศ. 2559 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด

จำนวน 691,888 ลานบาท เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากป พ.ศ. 2558 รอยละ 0.9 ดังภาพท่ี 1.1-22 

 
ภาพท่ี 1.1-22 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) สมุทรปราการ ณ ราคาประจำป พ.ศ. 2548-2559 
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หากเปรียบเทียบมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคน (GPP per capita) พบวา จังหวัด

สมุทรปราการมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคน ป พ.ศ. 2560 อยูท่ี 343,215 บาท ซ่ึงมีมูลคาสูง

เปนอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 

สมุทรสาคร และภูเก็ต โดยในชวงป พ.ศ. 2554-2560 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคนสูงกวา      

3 แสนบาท ซ่ึงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคนในป พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2559 จำนวน 

6,189 บาท  คิดเปนรอยละ 1.84 ในขณะท่ีจังหวัดฯ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross 

Provincial Product) เพ่ิมสูงข้ึนจากเดิมรอยละ 3.32 จะเห็นวาผลิตภาพในการผลิตของวัยแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคน (GPP per capita) ในป พ.ศ. 2560 สูงกวา ป พ.ศ. 2559  

ตารางท่ี 1.1-32 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคน (GPP per capita) สูงสุด 10 อันดับแรก 

ลำดับท่ี จังหวัด GPP per capita 

(บาท) 

1 ระยอง 1,095,667 

2 ชลบุร ี 581,475 

3 กรุงเทพมหานคร 573,907 

4 ปราจีนบรุี 486,601 

5 พระนครศรีอยุธยา 465,972 

6 ฉะเชิงเทรา 427,409 

7 สมุทรสาคร 411,326 

8 ภูเก็ต 388,559 

9 สมุทรปราการ 343,215 

10 สระบุรี 330,750 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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ภาพท่ี 1.1-23 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (GPP per capita) สมุทรปราการ ป พ.ศ. 2548 – 2559 

แหลงท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

สำหรับการวิเคราะห โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา โครงสราง 

ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฯ ในป พ.ศ. 2560 ข้ึนอยูกับเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร (มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดนอกภาคเกษตร จำนวน 714,764 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.68 และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด      

ในภาคเกษตรจำนวน 2,289 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.32 โดยผลิตภัณฑนอกภาคเกษตรท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุด 

ไดแก ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 40.68 การขนสงคลังสินคา รอยละ 22.84 การขายสงขายปลีกรอยละ 14 และ

การเงินและการประกันภัย รอยละ 3.70 สำหรับผลิตภัณฑภาคเกษตรมีมูลคาเพียง 2,289 ลานบาท รอยละ 

0.32 ของผลิตภัณฑจังหวัด  

ตารางท่ี 1.1-33 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจำป 

สาขาการผลิต 
มูลคา 

(ลานบาท) 

สัดสวนโครงสราง 

(รอยละ) 

ภาคเกษตร 2,289   0.32 

   เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 2,289   0.32 

ภาคนอกเกษตร 714,764   99.68 

   การทำเหมืองแรและเหมืองหิน 8   - 

   การผลิตอุตสาหกรรม 291,730   40.68 

   ไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ 13,475   1.88 

   การประปาและการจัดการของเสีย 2,593   0.36 

   การกอสราง 9,268   1.29 

   การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 107,670   15.02 

   การขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา 163,804   22.84 

   ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 10,797   1.51 
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สาขาการผลิต 
มูลคา 

(ลานบาท) 

สัดสวนโครงสราง 

(รอยละ) 

   ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 5,645   0.79 

   การเงินและการประกันภัย 26,549   3.70 

   กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 15,087   2.10 

   กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 6,274   0.87 

   กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ 22,855   3.19 

   การบริหารราชการ การปองกันประเทศ ฯ 11,451   1.60 

   การศึกษา 4,242   0.59 

   กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 9,194   1.82 

   ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 851   0.12 

   กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ 12,641   1.76 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 717,053   100.00 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท) 343,215  - 

ประชากร (1,000 คน) 2,089   - 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
ภาพท่ี 1.1-24 แสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลติ ป 2560 

จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2556 – 2560 จำแนกตามสาขาการผลิต 

พบวา โครงสรางทางเศรษฐกิจสวนใหญในชวง 5 ปนี้ ข้ึนอยูกับภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก แตในป 2559          

ผลิตภัณฑมวลรวมในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลง ซ่ึงในป พ.ศ. 2559 มีมูลคาลดลงจากปกอน 17,598        

ลานบาท อันดับสองคือ การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม นอกจากนี้ ภาคบริการดานอสังหาริมทรัพย 

และการขายสง การขายปลีก ก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน รวมท้ังมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร ก็เพ่ิมข้ึน

เชนกัน โดยป พ.ศ. 2559 มีมูลคาจำนวน 2,508 ลานบาท ดังตารางท่ี 1.1-34  
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ตารางท่ี 1.1-34 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำป จำแนกตามสาขาการผลิต 

จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2556 – 2560 

สาขาการผลิต 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ป 2556 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ป 2557 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ป 2558 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ป 2559 

มูลคา 

(ลานบาท) 

ป 2560 

ภาคเกษตร 2,490   2,531   2,267   2,298 2,289   

   เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 2,490   2,531   2,267   2,298 2,289   

ภาคนอกเกษตร 653,263   662,772   684,476   691,737 714,764   

   การทำเหมืองแรและเหมืองหิน 7   6  8   8 8   

   การผลิตอุตสาหกรรม 292,650   308,250   306,251   291,857 291,730   

   ไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ 13,687   13,939   13,607   14,296 13,475   

   การประปาและการจัดการของเสีย 2,105   2,155   2,219   2,454 2,593   

   การกอสราง 12,725   10,201   9,214   10,402 9,268   

   การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต

และจักรยานยนต 
82,428   86,306   91,921  97,187 107,670   

   การขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา 147,561   136,217   147,868   156,701 163,804   

   ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 7,016   7,076   8,473   9,018 10,797   

   ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 5,423   5,357   5,350   5,357 5,645   

   การเงินและการประกันภัย 17,837   19,738   22,974   25,525 26,549   

   กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 12,047   12,189   12,719   14,331 15,087   

   กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง

วิชาการ 
3,695   4,024   5,237   5,657 6,274   

   กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ 23,779   23,108   23,508   22,619 22,855   

   การบริหารราชการ การปองกันประเทศ ฯ 10,144   11,311   10,894  10,513 11,451   

   การศึกษา 4,095   4,213   4,087   4,101 4,242   

   กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 7,546   8,144   8,387  8,691 9,194   

   ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 524   521   542   628 851   

   กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ 9,997   10,017   11,2215   12,373 12,641   

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 665,752   686,742   703,087   728,912   796,137 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท) 334,294   338,137  338,819   341,950  366,642 

ประชากร (1,000 คน) 1,990   2,031   2,075   2,132   2,171 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

รวบรวมโดย : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ  
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 ดานสังคมและความมั่นคง 

1) ประชากร 

 ประชากรและโครงสรางประชากร   

 จำนวนประชากร  

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเปนอันดับ 12 ของประเทศ และอันดับ 2 

ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนจังหวัดฯ รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ และ

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท้ังในดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม การคา การบริการและการกระจายตัวของ

ประชากร จึงทำใหจังหวัดฯ มีประชากรท่ียายถ่ินจากท่ีอ่ืนมาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก ซ่ึงมีท้ังประชากรท่ี

เคลื่อนยายเขามาโดยแจงยายท่ีอยูอยางถูกตอง และไมแจงยายท่ีอยูเขามาอาศัยทำใหจำนวนประชากรท่ีมีอยู

จริงสูงกวาจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเกือบเทาตัว (บทวิเคราะหอยูในหัวขอท่ี 1.7 ลักษณะทางสังคม) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีอยูในวัยทำงานจะมีรายชื่ออยูในทะเบียนราษฎรต่ำกวากลุมอ่ืน โดยขอมูล ในป 2562 จังหวัด

ฯ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรท้ังสิ้น 1,344,875 คน แยกเปนชาย 642,774 คน หญิง 702,101 คน ซ่ึงจะ

พบวาประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด รองลงมาคืออำเภอบางพลี และ

อำเภอพระประแดง ตามลำดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เม่ือเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรตอ

พ้ืนท่ีจังหวัดฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 1,344.87 คนตอตารางกิโลเมตร          

ตารางท่ี 1.1-35 แสดงจำนวนประชากรแยกตามอำเภอ พ.ศ. 2560 – ธันวาคม 2562 

ป พ.ศ. อำเภอ รวม ชาย หญิง จำนวนบาน ความหนาแนนประชากร 

(หนวย: คน/ตร.กม.) 

2560 เมืองสมุทรปราการ 534,691 254,683 280,008 248,739 2,806.04 

พระประแดง 196,540 94,893 101,647 86,848 2,678.75 

บางพลี 249,113 117,628 131,485 149,588 1,021.42 

พระสมุทรเจดีย 137,091 66,589 70,502 60,118 1,138.82 

บางบอ 107,088 52,350 54,738 42,910 437.08 

บางเสาธง 77,037 37,335 39,702 55,408 588.56 

รวมทั้งสิ้น 1,301,560 623,478 678,082 643,611 1,296.26 

2561 เมืองสมุทรปราการ 538,715 256,273  282,442                                                                                                                                                                                                                 255,118 2,827.16 

พระประแดง 195,712 94,493 101,219 87,355 2,667.47 

บางพลี 255,392 120,412 134,980 155,414 1,047.16 

พระสมุทรเจดีย 139,370 67,609 71,761 61,993 1,157.75 

บางบอ 108,438 52,987 55,451 44,129 442.59 

บางเสาธง 77,751 37,657 40,094 55,409 594.02 

รวมทั้งสิ้น 1,315,378 629,431 685,947 659,418 1,310.02 

2562 เมืองสมุทรปราการ 544,839 258,672  286,167                                                                                                                                                                                                               268,184 2,837.36 

พระประแดง 193,580 93,435 100,145 88,502 2,667.47 

บางพลี 269,710 127,240 142,470 163,702 1,060.16 

พระสมุทรเจดีย 144,756 70,131 74,625 65,898 1,158.70 
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บางบอ 105,782 51,657 54125 45,990 446.60 

บางเสาธง 86,208 41,639 44,569 61,650 599.10 

รวมทั้งสิ้น 1,344,875 642,774 702,875 693,926 1,344.87 

แหลงท่ีมา:  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2562 

 
ภาพท่ี 1.1-25 แสดงจำนวนประชากร พ.ศ. 2560 – 2562 จำแนกรายอำเภอ 

 ประชากรตามทะเบียนราษฎร 

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรท้ังสิ้น 1,344,875 คน แยกเปนชาย 642,774 คน 

หญิง 702,101 คน ซ่ึงจะพบวาประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด 

รองลงมาคืออำเภอบางพลี และอำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1.1-36 

ตารางท่ี 1.1-36 แสดงจำนวนประชากรแยกตามอำเภอ ณ เดือนธันวาคม 2562 

ป พ.ศ. อำเภอ รวม ชาย หญิง จำนวนบาน ความหนาแนนประชากร 
(คน/ตร.กม.) 

2562 เมืองสมุทรปราการ 544,839 258,672  286,167                                                                                                                                                                                                               268,184 2,837.36 

พระประแดง 193,580 93,435 100,145 88,502 2,667.47 

บางพลี 269,710 127,240 142,470 163,702 1,060.16 

พระสมุทรเจดีย 144,756 70,131 74,625 65,898 1,158.70 

บางบอ 105,782 51,657 54125 45,990 446.60 

บางเสาธง 86,208 41,639 44,569 61,650 599.10 

รวมทั้งสิ้น 1,344,875 642,774 702,875 693,926 1,344.87 

แหลงท่ีมา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2562  
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 ประชากรแฝง 

อยางไรก็ตาม จังหวัดสมุทรปราการยังมีกลุมประชากรแฝงท่ีไมมีชื่อในทะเบียนราษฎร และเดินทาง

เขามาทำงานไปเชา – เย็นกลับ ซ่ึงทำใหประชากรท่ีอาศัยอยูจริงมากกวาประชากรท่ีปรากฏตามทะเบียน

ราษฎร ซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการจำนวนประชากรแฝงมากเปนอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ จากการสำรวจขอมูล

สัดสวนประชากรแฝงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดฯ พบวา จังหวัดสมุทรปราการ มี

สัดสวนประชากรแฝงรวมจำนวน 754,511 คน คิดเปนรอยละ 56.10 จำแนกเปนประชากรท่ีเดินทางเชาไป

เย็นกลับ 133,898 คน คิดเปนรอยละ 9.96 และประชากรท่ีมาอาศัยอยูประจำแตไมมีการยายทะเบียนบานเขา

มา จำนวน 620,613 คน คิดเปนรอยละ 46.15 ซ่ึงเปนภาระรับผิดชอบของภาครัฐท่ีจะใหบริการ และดูแลใน

เรื่องของสุขอนามัย การศึกษา และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานใหเพียงพอและท่ัวถึง 

 
ภาพท่ี 1.1-26 แสดงสัดสวนประชากรท่ีเขามาอยูอาศัยจริงและเขามาทำงานของจังหวัดสมุทรปราการ 

 ประชากรจำแนกตามกลุมอายุ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงสรางประชากรท่ีสามารถจำแนกตามกลุมอายุ ประกอบดวย อายุต่ำกวา 5 

ป (วัยเด็ก) อายุ 5-14 ป (วัยเรียน) อายุ 15-59 ป (วัยแรงงาน) และอายุ 60 ปข้ึนไป (วัยสูงอายุ) มีรายละเอียด

ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-37 แสดงประชากรจำแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2559 – 2562 

ประชากร 
จำแนกตามกลุมอายุ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จำนวน 
(คน) 

รอยละ จำนวน 
(คน) 

รอยละ จำนวน 
(คน) 

รอยละ จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

อายุต่ำกวา 5 ป (วัยเด็ก) 71,366 5.52 70,211 5.39 66,996 5.09 65,296 4.86 

อายุ 5-14 ป (วัยเรียน) 150,432 11.63 151,552 11.64 153,262 11.65 153,430 11.41 

อายุ 15-59 ป (วัยแรงงาน) 871,728 67.39 874,428 67.18 886,096 67.36 878,655 65.33 

อายุ 60 ปข้ึนไป (วัยสูงอายุ) 171,003 22.12 172,240 13.23 191,404 14.55 202,635 14.71 
ไมทราบ 29,024 3.75 33,129 2.55 17,620 1.34 44,859 3.34 

แหลงท่ีมา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 

ประชากรท่ีมีช่ืออยูใน

ทะเบียนราษฎร

1,344,875 คน

รอยละ 43.89

ประชากรท่ีไมมีช่ืออยูใน

ทะเบียนราษฎร

จํานวน 620,613 คน

รอยละ 46.15

ประชากรท่ีเดินทางแบบไป

เชา - เย็นกลับ

จํานวน 133,898 คน

รอยละ 9.96

ประชากรที่เขามา

อยูอาศัยจริงและเขามาทํางานทั้งสิ้นประมาณ

2,099,386 คน
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ภาพท่ี 1.1-27 แสดงประชากรจำแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2559 - 2562 

จากการวิเคราะหโครงสรางประชากร โดยจำแนกตามกลุมอายุ/กลุมประชากร ป พ.ศ. 2562 พบวา

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรสวนใหญอยูในวัยแรงงาน (อาย ุ15-59 ป) คิดเปนรอยละ 65.33 รองลงมาคือ 

วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) วัยเรียน (อายุ 5- 14 ป) และวัยเด็ก (อายุต่ำกวา 5 ป) คิดเปนรอยละ 15, 11 

และ 5 ตามลำดับ 

หากวิเคราะหสถิติโครงสรางประชากร จำแนกตามกลุมอายุ/กลุมประชากร ในชวง ป พ.ศ. 2559 – 2562 

พบวา ประชากรวัยแรงงาน มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ป แตมีสัดสวนลดลงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับ

จำนวนประชากรในภาพรวม ในขณะท่ีประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงเรื่อยๆ เม่ือเปรียบเทียบกับประชากร    

ในภาพรวม  

จากสถิติโครงสรางประชากรในกลุมประชากรวัยสูงอายุ พบวา จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน

ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนทุกๆ ป และมีสัดสวนของประชากรกลุมวัยสูงอายุสูงข้ึนเรื่อยๆ จากป พ.ศ. 2559 – 2562 

อยางไรก็ตาม สัดสวนของจำนวนประชากรวัยสูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ในป พ.ศ. 2559 – 2562 นั้น    

มีสัดสวนประชากรเกินกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังจังหวัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา จังหวัดสมุทรปราการนั้น   

เปนสังคมท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society)  

 ประชากรจำแนกตามการนับถือศาสนา 

จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 93.53 (1,187,750 คน) 

รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คริสต และพราหมณ ฮินดู คิดเปนรอยละ 3.86 , 2.26 และ 0.31 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 1.1-28 แสดงประชากร จำแนกตามการนับถือศาสนา 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  

2) กลุมชาติพันธุ 

จังหวัดสมุทรปราการมีกลุมทางชาติพันธุท่ีหลากหลาย ไดแก กลุมคนไทยพ้ืนเมือง มลายู ลาว มอญ 

จีน ฯลฯ ปจจัยสำคัญท่ีกอใหเกิดความหลากหลายทางชาติพันธุนี้มีหลายสาเหตุดวยกันคือ กลุมมอญท่ีเขามา 

ตั้งถ่ินฐานสรางชุมชนเมืองหนาดานปองกันศึกทางทะเล กลุมลาวท่ีถูกกวาดตอนมาในสมัยสงครามแถบ            

คลองมหาวงษและสวนใหญยายกลับไปอยูแถบนครนายก กลุมมลายูมุสลิมท่ีเขามาทำการเกษตรและ                  

เปนแรงงานในการขุดคลองเพ่ือชลประทาน กลุมคนจีนท่ีเขามาคาขาย กลุมชาติพันธกลุมตางๆ เหลานี้

กลายเปนประชากรในจังหวัดฯ สืบทอดมาถึงปจจุบัน เชน 

พระประแดงแหลงมอญ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีชาวมอญอพยพ     

หนีภัยสงครามเขามามากจึงโปรดเกลาฯ ใหไปตั้งภูมิลำเนาในแขวงเมืองธนบุรี นนทบุรี และนครเข่ือนขันธหรือ               

พระประแดง พระประแดงจึงกลายเปนชุมชนมอญขนาดใหญมาจนถึงปจจุบัน ตอมาไดขยายการตั้งถ่ินฐานไป

ยังอำเภอบางพลีและอำเภอบางบอมีอาชีพทำนาเปนหลัก ในอำเภอพระประแดงมีวัดทรงธรรม และวัดคันลัด 

ซ่ึงเปนศูนยกลางชุมชน กลุมชาวไทยเชื้อสายมอญเหลานี้ยังสามารถรักษาความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี

ของตนไวไดจนถึงปจจุบัน เชน การนับถือผี การสวดมนต การเผาศพ ประเพณีสงกรานต และการตั้งบานเรือน ฯลฯ 

จีนผูกุมฐานเศรษฐกิจ บริเวณอำเภอเมืองเปนยานชุมชนท่ีอยูอาศัยของชาวจีน ซ่ึงเขามาตั้งรกราก

คาขายริมแมน้ำเจาพระยาบริเวณเมืองสมุทรปราการและริมคลองสำโรงและคลองสาขา มีศาลเจาจีนและเจว็ดไม 

ไดแก ศาลเจาแมทับทิม ศาลเจาพอบางพลีใหญ และศาลเจาต้ัวปูนเถากง สวนศาลเจาหลักเมืองเดิมเปนอาคาร

ทรงไทย แต เม่ือทรุดโทรมลงผู ท่ี เคารพบูชาซ่ึงสวนใหญ มีเชื้อสายจีนจึงรวมกันสรางรูปแบบศาลเจาจีน                      

และเม่ือมีการขยายตัวของชุมชน รวมท้ังการใหความสำคัญกับถนนศาลเจาจึงเปลี่ยนมาอยูริมถนนแทนศาลเจา

รุนหลังๆ ท่ีเพ่ิงสรางข้ึนมาใหมบางแหงสรางโดยชาวจีนไตหวันท่ีเขามาทำโรงงานอุตสาหกรรม   

พุทธ 1,260,881 (94%)

อิสลาม 51,115 (4%)
คริสต 28,942 (2%) พราหมณ ฮินดูและอ่ืน ๆ 

3,937 (0%)
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3) สถานการณและแนวโนมดานแรงงาน 

จากการวิเคราะหขอมูลโครงสรางประชากร ป 2562 สามารถจำแนกตามกลุมอายุ พบวา จังหวัด

สมุทรปราการ มีกำลังแรงงาน (อายุ 15 ปข้ึนไป) จำนวน 878,655 คน (คิดเปนอัตรามีสวนรวมในกำลัง

แรงงาน รอยละ 65.33) ผูมีงานทำ 1,344,062 คน ผูวางงาน 18,511 คน และมีผูรอฤดูกาล 221 คน โดย

สามารถจำแนกได ดังนี้ 

 การมีงานทำ ผู มีงานทำในจังหวัดฯ มีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ            

มีจำนวน 21,964 คน (คิดเปน รอยละ 1.63 ของผูมีงานทำท้ังหมด) และเปนผูมีงานทำนอกภาคเกษตร     

จำนวน 1,322,103 คน  (คิดเปนรอยละ 98.37 ของผูมีงานทำท้ังหมด) โดยทำงานในสาขาการผลิตมากท่ีสุด 

จำนวน 622,737 คน (รอยละ 46.33) รองลงมาคือ การขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต จำนวน 245,089 คน 

(รอยละ 18.23) และ ผูมีงานทำสวนใหญมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 313646, คน (รอยละ 23.34) 

 การวางงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีผูวางงานประมาณ 19,288 คน มีอัตราวางงานต่ำ อยูท่ี

รอยละ 1.36 โดยเปนเพศชาย จำนวน 9,228 คน และเพศหญิง จำนวน 9,283 คน 

 การบริหารจัดหางานในประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ สิ้นเดือน

กันยายน 2562)  นายจาง/สถานประกอบการไดแจงตำแหนงงานวาง จำนวน 24,064 อัตรา มีผูลงทะเบียน

สมัครงาน จำนวน 12,709 คน และมีการบรรจุงาน จำนวน 9,444  คน คิดเปนอัตราการบรรจุงานตอ      

ผูสมัครงาน รอยละ 74.31  สวนตำแหนงงานวางตามระดับการศึกษาท่ีตองการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา 

9,012 อัตรา (รอยละ 37.45) รองลงมาเปนระดับปวช.–ปวส.  6,901 อัตรา (รอยละ 28.68) และระดับ

ปริญญาตรี 4,983 อัตรา (รอยละ 20.71) 

 แรงงานตางดาว ท่ีไดรับอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562     

มีแรงงานตางดาว  จำนวน 121,570 คน จำแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  

(1 ) แรงงานตางดาวชั่วคราว (มาตรา 9) คือ คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตให เขามา                        

ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยไมใชการอนุญาตใหเขามาในฐานะ

นักทองเท่ียว หรือผูเดินทางผาน จำนวน 8,583 คน (รอยละ 5.74) 

(2) แรงงานตางดาวประเภทสงเสริมการลงทุน (มาตรา 12) คือ คนตางดาวทำงาน            

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน เชน นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ จำนวน 1,647 คน            

(รอยละ 1.10) 

(3) แรงงานตางดาวประเภทบุคคลพ้ืนท่ีสูง (มาตรา 13) คือ คนตางดาวท่ีไมไดรับสัญชาติ

ไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยไดออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจนสถานะยื่นขอใบอนุญาต

ทำงาน จำนวน 3,762 คน (รอยละ 2.52) 

(4) แรงงานตางดาวนำเขาตาม MOU คือ คนตางดาว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ท่ีเขามา

ทำงานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศตนทาง จำนวน 28,244 คน (รอยละ 18.89) 

(5 ) แรงงานตางดาวพิสูจนสัญชาติ  คือ คนตางดาวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา               

ท่ีหลบหนีเขาเมือง ไดรับผอนผันใหทำงานและอยูในราอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดผาน

การพิสูจนสัญชาติและปรับสถานะ การเขาเมืองถูกกฎหมายเรียบรอยแลว จำนวน 37,410 คน (รอยละ 25.02) 
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(6) แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว 

และกัมพูชา ท่ีหลบหนีเขาเมือง ไดรับผอนผันให ข้ึนทะเบียนท่ีศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาว                   

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซ่ึงแรงงานตางดาวกลุมนี้จะไดรับการผอนผันใหอยูในประเทศไทย               

เพ่ือเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 จำนวน 66,678 คน (รอยละ 44.60) 

(7) แรงงานตางดาวท่ีจดทะเบียนกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวน้ำ ท่ีข้ึน

ทะเบียนคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 และ 24 มกราคม 2560 มีจำนวนแรงงานตางดาว               

ข้ึนทะเบียน จำนวน 3,172 คน จำแนกเปนประเภทกิจการประมงทะเล 1,243 คน สัญชาติเมียนมา 549 คน 

สัญชาติลาว 98 คน สัญชาติกัมพูชา 596 คน และประเภทกิจการแปรรูปสัตวน้ำ 1,929 คน สัญชาติเมียนมา 

1,298 คน สัญชาติลาว 45 คน สัญชาติกัมพูชา 586 คน 

ท้ังนี้ จังหวัดสมุทรปราการไดมีการจัดตั้งศูนยรับแจงการทำงานของคนตางดาว สำหรับผูท่ีเขามา

ทำงานโดยไมไดรับอนุญาต ใหเขามาสูกระบวนการทำงานท่ีถูกตอง ในระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม - 8 

กันยายน 2560 ซ่ึงมีคนตางดาวท่ีผานการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธนายจาง-ลูกจาง จำนวน 39,055 

คน 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)  มีผูผานการพัฒนาทักษะฝมือดานแรงงาน 

จำนวน 7,129 คน ดังนี้  

(1) การฝกเตรียมเขาทำงาน 3 กลุมอาชีพ คือ  ธุรกิจและบริการ จำนวน 120 คน              

และชางอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 15 คน 

(2) การฝกเสริมทักษะเพ่ือการสงเสริมการมีงานทำ มีผูผานการฝก จำนวน 412 คน ไดแก

ชางอุตสาหกรรมศิลป  จำนวน 115 คน ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร จำนวน 76 คน                  

และชางกอสราง 181 คน และธุรกิจและบริการ 40 คน 

(3) การฝกยกระดับฝมือแรงงาน มีผูผานการฝก จำนวน 3,085 คน โดยกลุมอาชีพท่ีผานการฝก

ยกระดับฝมือสูงสุดคือ ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร จำนวน 755 คน รองลงมา คือธุรกิจและ

บริการ จำนวน 723 คน ชางเครื่องกล จำนวน 529 คน ชางอุตสาหกรรม จำนวน 417 ชางเชื่อม

มาตรฐานสากล จำนวน 320 คน ชางอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 221 คน คน และชางกอสราง จำนวน 120 คน 

ในสวนของการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน พบวา มีผูผานการทดสอบจำนวน 2,557 คน โดยกลุม

อาชีพท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือสูงสุดคือ ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร จำนวน 1,953 คน 

รองลงมา คือ ชางเครื่องกล จำนวน 326 คน ชางเชื่อมมาตรฐานสากล จำนวน 100 คน ชางอุตสาหกรรมศิลป 

71 คนชางอุตสาหกรรม จำนวน 53 คน และชางกอสราง จำนวน 52 คน 

 การคุมครองแรงงาน การตรวจแรงงานสถานประกอบการประจำป งบประมาณ             

พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2562) ท้ังสิ้น 1,149 แหง มีลูกจางท่ีผานการตรวจ 102,138 คน                

โดยสถานประกอบการสวนใหญ รอยละ 99.04 ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 1,138 แหง) สถานประกอบการ  
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ท่ีปฏิบั ติ ไม ถูกตองตามกฎหมายมีจำนวน 11 แห งรอยละ 0.96)  ลูกจ างรวม 1 ,127 คน (อยู ใน                    

สถานประกอบการ ขนาด 20-49 คน มากท่ีสุด จำนวน 5 แหง 

 การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) ท้ังสิ้น 367 แหง ลูกจางท่ีผานการตรวจ 

จำนวน 61,375 คน พบวา สถานประกอบการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย มีจำนวน 366 แหง 

(รอยละ 99.72 ท่ีผานการตรวจ) ปฏิบัติไมถูกตอง 1 แหง (รอยละ 0.27) ลูกจางรวม 84 คน สถานประกอบการ       

ท่ีผานการตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จำนวน 103 แหง รองลงมาเปนสถาน

ประกอบการขนาด 100-299 คน จำนวน 88  แหง 

 การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทำงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล         

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) จังหวัดสมุทรปราการ  มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทำงาน 

จำนวน 10,922 คน โดยประเภทของความรายแรง พบวา สวนใหญจะหยุดงานไมเกิน 3 วัน จำนวน 6,806 คน 

(รอยละ 70.65) สวนใหญมีสาเหตุมาจากวัตถุหรือสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเขาตา จำนวน 1,295 คน หยุด

งานเกิน 3 วัน 2,818 คน (รอยละ 29.25) สวนใหญสาเหตุมาจากวัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ จำนวน 

861 คน มีผูเสียชีวิต 6 คน (รอยละ 0.06) ไมมีผูสูญเสียอวัยวะบางสวน และทุพพลภาพ 

 การเลิกจางแรงงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2562) 

สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเลิกกิจการจำนวน 88 แหง ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง 1,117 คน สวน

ใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 4 คน จำนวน 69 แหง (รอยละ 78.40) จำนวนลูกจางท่ีถูกเลิกจางสวน

ใหญ อยูในขนาดสถานประกอบการ 100-299 คน จำนวน 722 คน (รอยละ 64.64) โดยประเภทกิจการท่ีมี

การเลิกจางสูงสุดคือ กิจการผลิตภัณฑเคมีท่ีมิไดจัดประเภท 283 คน (รอยละ 25.34) รองลงมาคือ กิจการการ

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก จำนวน 222 คน (รอยละ 21.33) 

  สถานประกอบการและลูกจางในระบบกองทุนประกันสังคม ขอมูล ณ 30 กันยายน 

2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานประกอบการ จำนวน 22,820 แหง ลูกจางมาตรา 33 จำนวน 733,557 

คน 

4) การศึกษา 

 สถานศึกษา 

 สถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวนท้ังสิ้น     

299 แหง  มีจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 246,011  คน  ครู  10,191  คน และหองเรียน 6,783 หอง คิดเปน

อัตราสวนครู ตอนักเรียน 24:1 และนักเรียนตอหองเรียน 36:1 แสดงวาจังหวัดฯ อัตราสวนครูตอนักเรียน และ

นักเรียนตอหองเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด ดังตารางท่ี 1.1-38  
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ตารางท่ี 1.1-38 แสดงจำนวนสถานศึกษา ผูเรียน หองเรียน และครู/ผูสอน จำแนกตามสังกัด พ.ศ. 2562 

สังกัด ภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน:คร ู นักเรียน:หอง 

สถานศึกษา ผูเรียน คร ู หองเรียน 

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 36,333 1,960 1,260 19:1 29:1 

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 30,704 1,505 1,097 22:1 28:1 

สพม.6 25 48,101 2,557 1,269 19:1 38:1 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดสมุทรปราการ 
1 216 25 16 9:1 14:1 

สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

(เอกชนในระบบ) 

108 70,381 3,417 2,574 21:1 27:1 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
(ภาครัฐและภาคเอกชน) 

11 11,790 502 422 23:1 28:1 

สำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ  
(กศน.) 

6 21,623 121 - 179:1 - 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

5 26,863 104 145 258:1 185:1 

รวมแตละสังกัด 299 246,011 10,191 6,783 24:1 36:1 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในป พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  มีสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมจำนวน 

122 แหง แบงเปน สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 แหง มีนักเรียนจำนวน 13,096 คน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัด จำนวน 95 แหง มีนักเรียนจำนวน 7,774 คน  ซ่ึงจำนวนนักเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีแนวโนมลดลงจากป พ.ศ. 2561 ดังตารางท่ี 1.1-39 

ตารางท่ี 1.1-39 แสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561-2562 

สถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน 
โรงเรียน 12,914 26 13,096 27 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,255 95 7,774 95 

รวม 21,169 121 20,870 122 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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 สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ังหมด 8 แหง โดยแบงเปนภาครัฐจำนวน 4 

แหง ไดแก (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ อำเภอบางพลี และ (2) ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

สังกัดกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม (3) โรงเรียนนายเรือ สังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม (4) สถาบัน

การแพทยจักรีนฤบดนิทร  มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน 4 แหง ไดแก (1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยา

เขตสุวรรณภูมิ (บางนา) อำเภอบางเสาธง (2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี            

(3) วิทยาลัยเซาทอีสบางกอก อำเภอบางพลี และ (4) สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี 

 สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

จังหวัดสมุทรปราการ  มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท้ังหมด 11 แหง โดยแบงเปนภาครัฐจำนวน 

4 แหง (1) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ (2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ อำเภอบางบอ (3) วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ (4) วิทยาลัย

การอาชีพพระสมุทรเจดีย อำเภอพระสมุทรเจดีย และภาคเอกชน 7 แหง ไดแก (1) วิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจสมุทรปราการ อำเภอบางพลี (2) โรงเรียนเกริกวิทยาลัย อำเภอบางพลี (3) วิทยาลัยเทคโนโลยี

สมุทรปราการ (ช.เทค) อำเภอเมืองสมุทรปราการ (4) วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอ          

บางพลี (5) วิทยาลัยไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองสมุทรปราการ (6) วิทยาลัยเกวลินบริหารธุรกิจ 

อำเภอบางเสาธง (7) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ไตหวัน (BBI) อำเภอบางพล ี

 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ท้ังหมด 6 แหง ไดแก (1) สำนักงาน กศน. อำเมืองสมุทรปราการ (2) สำนักงาน กศน. อำเภอพระ

ประแดง (3) สำนักงาน กศน. อำเภอบางพลี (4) สำนักงาน กศน. อำเภอบางเสาธง (5) สำนักงาน กศน. อำเภอ            

พระสมุทรเจดีย (6) สำนักงาน กศน. อำเภอบางบอ มีนักเรียน จำนวน 21,623 คน คร ู121 คน 

 สถานการณและแนวโนมดานการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูลสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีจำนวนท้ังสิ้น 

299 แหง รองรับนักเรียนท้ังสิ้น 246,011 คน  ครู 10,191  คน และหองเรียน 6,783 หอง คิดเปนอัตราสวน

ครูตอนักเรียน 24:1 และนักเรียนตอหองเรียน 36:1 แสดงวาจังหวัดฯ อัตราสวนครูตอนักเรียน และนักเรียน  

ตอหองเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด แตยังมีปญหาท่ีสำคัญดานการศึกษา ดังนี้ 

1. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีอยูในระดับต่ำ ทำใหผูเรียนบางสวนมีภาวะ

โภชนาการต่ำกวาเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีนักเรียนบางสวนตองชวยเหลือผูปกครอง

ทำงานทำใหเกิดปญหาการขาดเรียน การซ้ำชั้น การออกกลางคัน ประสิทธิภาพการศึกษาจึงลดลง 
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2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหสภาพ

ครอบครัวขาดความอบอุน พอแม ผูปกครองประกอบอาชีพเปนชวงเวลา (ทำงานเปนกะ) ทำใหไมมีเวลาอบรม

เลี้ยงดูบุตรหลาน  ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน

ใหกับบุตรหลาน ทำใหเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เชน การสูบบุหรี่ ม่ัวสุมตามท่ีสาธารณะตางๆ             

การทะเลาะวิวาท และติดยาเสพติดท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน  

3. ผูปกครองบางสวนเปนแรงานจากตางจังหวัดท่ีเขามาประกอบอาชีพ ทำใหเกิด            

ความเหลื่อมล้ำและชองวางระหวางรายไดของผูปกครองทำให มีนักเรียนสวนหนึ่ งตองออกกลางคัน                

หรือโอกาสท่ีจะเขาถึงการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพแตกตางกัน 

4. สถานศึกษาบางแหงขาดแคลนครูเฉพาะทาง/สาขา  เพ่ือการจัดการเรียนรูแกนักเรียน/

กลุมท่ีมีความตองการพิเศษ เชน ครูท่ีจบตรงสาขาคณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ  ครูเฉพาะทางความพิการ  

เปนตน  ทำใหนักเรียนไมไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีกำหนด 

5. จังหวัดสมุทรปราการมีกลุมประชากรแฝงท่ีไมมีช่ือในทะเบียนราษฎร รวมจำนวน 

754,511 คน คิดเปนรอยละ 56.10 ซึ่งเปนประชากรที่เดินทางมาทำงานเชาไป – เย็นกลับ จำนวน 

133,898 คน คิดเปนรอยละ 9.96 และประชากรท่ีมาอาศัยอยูประจำแตไมมีการยายทะเบียนบานเขามา 

จำนวน 620,613 คน คิดเปนรอยละ 46.15 ทำใหการวางแผนการจัดการศึกษาเกิดความคลาดเคลื่อนและ

คุณภาพทางการเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย  

5) ดานการสาธารณสุข 

 สถานรักษาพยาบาล 

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลศูนย จำนวน 1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน               

4 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม จำนวนท้ังสิ้น 74 แหง รายละเอียด          

ดังตารางท่ี 1.1-40 

ตารางท่ี 1.1-40 แสดงขอมูลสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จำแนกตามรายอำเภอ 

สถานรักษาพยาบาล 
จำแนกตามประเภท 

เมือง บางบอ บางพล ี พระสมุทรเจดีย พระประแดง บางเสาธง รวม 

1. โรงพยาบาลศูนย (แหง/เตยีง) 1/415 - - - - - 1/415 

2. โรงพยาบาลทั่วไป (แหง/เตยีง)   1/200 - - - 1/200 

3. โรงพยาบาลชุมชน (แหง/เตียง) - 1/120 - 1/74 1/41 1/0 4/234 

4. โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืน 
ๆ (แหง/เตยีง) 

2/170 - - 1/250 1/10 - 4/430 

5.  โรงพยาบาลเอกชน (เตยีง/แหง) 6/785 1/100 6/680 2/340 1/60 2/126 18/2,091 

6.  คลืนิกเวชกรรม (แหง) 97 9 42 25 7 16 196 

7.  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (แหง) 20 - 4 9 1 1 35 

8.  คลินิกทันตกรรม (แหง) 73 7 20 20 2 12 134 

9.  คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง (แหง) 2 - - - - - 2 

10. โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบล 
(แหง) 

19 13 8 16 10 8 74 
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แหลงท่ีมา:  กลุมงานคุมครองผูบริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล  ณ  กันยายน  2562 

 สถานบริการสุขภาพ การพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุข 

จังหวัดสมุทรปราการ ไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของ

จังหวัดฯ ทุกระดับ  โดยมี เป าหมายในการยกระดับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปน โรงพยาบาล                        

ศูนย โรงพยาบาลบางพลีเปนโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางบอยกระดับเปนโรงพยาบาล              

แมขาย โรงพยาบาลบางจากยกระดับเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียฯ                 

เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 60 เตียง และโรงพยาบาลบางเสาธง ท่ีวางแผนยกระดับเปนโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดกลาง 30 เตียง ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข           

เพ่ือรองรับสภาพปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี  

แมจังหวัดสมุทรปราการจะมีโรงพยาบาลเอกชนและมีจำนวนเตียงมากกวาโรงพยาบาลภาครัฐ  

อยางไรก็ตามบริการสรางเสริมสุขภาพ และบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนยังเปนบทบาทหนาท่ีหลักของหนวยงาน

ภาครัฐท่ีตองรับผิดชอบดำเนินการ 

ซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการ ไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ                

ฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา ใหเปนศูนยกลางในการเปนเครือขายการดูแลสุขภาพ ไดแก โรงพยาบาล        

บางพลี ซ่ึงยกระดับเปนโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก  โดยมีโรงพยาบาลบางบอ ซ่ึงเปนโรงพยาบาลแมขาย

ประจำจังหวัด และโรงพยาบาลบางเสาธงเปนโรงพยาบาลชุมชนสรางใหม (F๓) ซ่ึงมีแผนในการขอยกระดับ

เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) สำหรับสถานบริการของรัฐฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา                

กำหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางจาก เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (F1) ซ่ึงมีแผนในการ    

ขอยกระดับเปนโรงพยาบาลชุมชนแมขาย (M2) รองรับการดูแลประชาชน ในพ้ืนท่ีอำเภอพระประแดงและพระ

สมุทรเจดีย โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเปนโรงพยาบาลศูนยประจำจังหวัดฯ ดูแลพ้ืนท่ีอำเภอ              

เมืองสมุทรปราการ และรองรับการสงตอจากเครือขายโรงพยาบาลทุกแหง 

ตารางท่ี 1.1-41 แสดงขอมูลแสดงขอมูลโรงพยาบาลภาครัฐ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสังกัด 

รพ.ภาครัฐ สังกัด สป.สธ. รพ.ภาครัฐ สังกัดกรมตางๆ รพ.เอกชน 

1.รพ.สมุทรปราการ (415 เตียง )  1.สถาบันราชประชาสมาสัย (250 เตียง) 15 แหง 2,044 เตียง 
2.รพ.บางพลี (200 เตียง)  2.รพ.ยุวประสาทฯ (140 เตียง)   

3.รพ.บางบอ (120 เตียง )  3.รพ.รร.นายเรือ (30 เตียง)   

4.รพ.บางจาก (74 เตียง )  4.รพ.ปอมพระจุลจอมเกลา (10 เตียง)  

5.รพ.พระสมุทรเจดียฯ (41 เตียง)    
6.รพ.บางเสาธง ( - )   

รวม 6 แหง 850 เตียง (25.6 %) รวม 4 แหง 430 เตียง (12.9 %) รวม 15 แหง 2,044 เตียง(61.5 %) 

แหลงท่ีมา:  กลุมงานคุมครองผูบริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล  ณ  กันยายน  2562 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนหนวยงานบริหารสวนภูมิภาค ภายใตการบริหาร

ของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ี 6 ไดวางแผนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)   

ในการยกระดับโรงพยาบาล ขยายขนาดจำนวนเตียง และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหสามารถรองรับ

สภาพปญหาความตองการของพ้ืนท่ี การขยายตัว และเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

 บุคลากรทางการแพทยของภาครัฐ 

จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 6 แหง ซ่ึงพบวาจังหวัดฯ มีบุคลากรทาง

การแพทยทุกสาขาวิชาชีพ ซ่ึงยังมีการขาดแคลนวิชาชีพท้ัง 4 สายงานหลัก  

ตารางท่ี 1.1-42 แสดงขอมูลจำนวนบุคลากรทางการแพทยจำแนกวิชาชีพหลัก 

บุคลากรจำนกตามวิชาชีพ จำนวนท่ีมีจริง จำนวนท่ีควรมีตาม

เกณฑ 

จำนวนขาด 

แพทย 209 203  

ทันตแพทย 46 119 73 

เภสัชกร 96 110 14 

พยาบาล 765 1,209 444 

รวม 1,116 1,641 531 

แหลงท่ีมา: กลุมงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 อายุคาดเฉล่ียของคนจังหวัดสมุทรปราการ 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเปาหมาย ภายในทศวรรษหนา อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดไมนอยกวา 80 ป 

และอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 72 ป จากการวิเคราะหอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัด

สมุทรปราการ พบวาอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในป 2559  ท้ังเพศชาย 67.09 ป             

และเพศหญิง 74.20 ป นอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (เพศชาย 71.08 ป และเพศหญิง 78.60 ป)  

 สถานท่ีรับบำบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดสารเสพติด 

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานท่ีรับบำบัดและฟนฟูผูเสพ/ผูติดสารเสพติด ซ่ึงตั้งอยูในสถานีอนามัย              

ในพ้ืนท่ีท้ัง 6 อำเภอ จำนวนรวมท้ังสิ้น 63 แหง โดยรับบำบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดฯ ระบบสมัครใจในรูปแบบ 

matrix program ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-43 แสดงขอมูลรายชื่อสถานีอนามัยสถานท่ีรับบำบัดและฟนฟูผูเสพ/ผูติดสารเสพติดในพ้ืนท่ี 6 อำเภอ 

อำเภอ รายชื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1. รพ.สต.เฉลมิพระเกียรติฯ บานคลองบางปง 

2. รพ.สต.บางโปรง 

3. รพ.สต.เทพารักษ 

4. รพ.สต.แพรกษา 
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อำเภอ รายชื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม 

5. รพ.สต.บางปู 

6. รพ.สต.บางปูใหม 

7. รพ.สต.ทายบาน 

8. รพ.สต.ทายบานใหม 

9. รพ.สต.บางเมือง 

10. รพ.สต.บางเมืองใหม 

11. รพ.สต.บางดวน 

12. รพ.สต.สำโรงเหนือ 

13. รพ.สต.แพรกษาใหม (บานคลองเกา) 

14. รพ.สต.บุญศิร ิ

15. รพ.สต.รมโพธ์ิ 

16. รพ.สต.พุทธรักษา 

17. รพ.สต.เฉลมิพระเกียรติฯ สาขาวัดบางปง 

18. รพ.สต.นครทอง 

19. รพ.สต.มังกรทอง 

อำเภอบางบอ 1. รพ.สต.คลองดาน หมู 13    

2. รพ.สต.คลองดาน หมู 1     

3. รพ.สต.สรางโศก 

4. สถานีอนามัยนิยมยาตรา    

5. สถานีอนามัยบางบอ      

6. สถานีอนามัยบานระกาศ หมู 3   

7.  สถานีอนามัยบานระกาศ หมู 8    

8. สถานีอนามัยบางพลีนอย หมู 3   

9. สถานีอนามัยบางพลีนอย หมู 5  

10. สถานีอนามัยบางพลีนอย หมู 8   

11. สถานีอนามัยบางเพรียง 

12. สถานีอนามัยคลองสวน  

13. สถานีอนามัยเปร็ง 

อำเภอบางพลี 1. รพ.สต.บางแกว  

2. รพ.สต.ราชาเทวะ  

3. รพ.สต.บางปลา   

4. รพ.สต.บางโฉลง  

5. รพ.สต.วัดสลุด     

6. รพ.สต.หนองปรือ  

7. รพ.สต.คลองสี ่

8. รพ.สต.บัวเกราะ 
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อำเภอ รายชื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม 

อำเภอพระประแดง 1. รพ.สต.สำโรงกลาง  

2. รพ.สต.ทรงคนอง  

3. รพ.สต.บางยอ   

4. รพ.สต.บางหัวเสือ  

5. รพ.สต.บางหญาแพรก 

6. รพ.สต.บางกอบัว หมู 2 

7. รพ.สต.บางน้ำผึ้ง 

8. รพ.สต.บางกระสอบ 

9. รพ.สต.บางกระเจา 

10. รพ.สต.บางจาก 

11. รพ.สต.อยูเจรญิ 

12. รพ.สต.บางกอบัว หมู 12 

13. สถานีอนามัยสำโรง 

14. สถานีอนามัยสำโรงใต 

15. สถานีอนามัยบางคร ุ

16. สถานีอนามัยบางพ่ึง 

อำเภอพระสมุทรเจดีย 1. รพ.สต.บานขุนสมุทรไทย   

2. รพ.สต.บานขุนสมุทร    

3. รพ.สต.คลองกะออม 

4. สถานีอนามัยคลองทะเล   

5. สถานีอนามัยบานคลองสวน  

6. สถานีอนามัยบานคูสราง     

7. สถานีอนามัยในคลองบางปลากด  

8. สถานีอนามัยนาเกลือ  

9. สถานีอนามัยแหลมฟาผา   

อำเภอบางเสาธง 1. รพ.สต.เสาธงกลาง 

2. รพ.สต.ศีรษะจรเขใหญ   

3. รพ.สต.กัลปพฤกษ 

4. รพ.สต.เจรญิราษฎร 

5. สถานีอนามัยเมืองใหมบางพลี   

6. สถานีอนามัยบางเสาธง  

7. สถานีอนามัยศรีษะจรเขนอย  

8. สถานีอนามัยวัดศรีวารีนอย   

แหลงท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ  
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 สถานการณและแนวโนมดานสาธารณสุข 

เม่ือวิเคราะหขอมูลในสวนของการเจ็บปวยของผูปวยนอกของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 

พบวา ผูปวยนอกท่ีเขารักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำแนกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค 10 อันดับแรก จะเห็นได

วา 3 อันดับแรก ไดแก โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนำ จำนวน  274,833 คน รองลงมา คือ การติดเชื้อ              

ของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลัน จำนวน 256,912 และ โรคเบาหวาน จำนวน 228,517 คน ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.1-44 ผูปวยนอก จำแนกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) 10 อันดับ 

จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พ.ศ. 2562 

ชื่อกลุม (298 โรค) ชาย หญิง รวม 

1.ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนำ 98,349 176,484 274,833 

2.การติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 117,932 138,980 256,912 

3.เบาหวาน 77,539 150,978 228,517 

4.คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 62,408 73,327 135,735 

5.เนื้อเยื่อผิดปกติ 39,542 63,482 103,024 

6.การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ,ไมระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรางกาย 42,488 28,083 70,571 

7.ฟนผุ 26,921 37,629 64,550 

8.ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟนและโครงสราง 21,999 36,838 58,837 

9.โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 20,546 34,536 55,082 

10.โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยือ่ใตผิวหนัง 20,738 28,959 49,697 

แหลงท่ีมา : ระบบขอมูล 43 แฟม (HDC) รายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการปวย/ตาย >> สาเหตุการปวยของผูปวยนอกตาม

กลุมโรค สำนักงานจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอมูล  ณ  กันยายน  2562 

จากการวิเคราะห พบวา สาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดฯ ป พ.ศ.2562 พบวาสาเหตุการ

ตาย 5 ลำดับแรก ไดแก (1) โรคมะเร็งทุกชนิด (2) ปอดอักเสบและโรคอ่ืนของปอด  (3) โรคความดันโลหิตสูง

และโรคหลอดเลือดในสมอง (4) โรคหัวใจ  และ(5)  ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการฯ  ตามลำดับ โดยจะ

เห็นไดวาสวนใหญสาเหตุการตายท่ีสำคัญของประชาชนจะเปนกลุมโรคไมติดตอ เชนโรคมะเร็ง โรคความดัน

โลหิตสูง เปนตน ความครอบคลุมดานหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากจังหวัดฯ มีประชากรอพยพแรงงานตาง

ดาวเคลื่อนยายเขามาอาศัยและทำงานอยูในจังหวัดฯ บอย ดังนั้น จึงเปนสิ่งท่ีจำเปนท่ีจะตองเรงรัดดำเนินการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนไมใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและโรคอุบัติใหม เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 ปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ลำดับแรก  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดดำเนินการวิเคราะหปญหาสาธารณสุขของจังหวัด

สมุทรปราการ โดยดำเนินการวิเคราะหปญหาสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาจัดลำดับ

ความสำคัญของปญหาสาธารณสุขเพ่ือการวางแผนการดำเนินงาน  ในป พ.ศ.2562 โดยใชเกณฑการพิจารณา

จัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority Setting) โดยวิธีใหน้ำหนักคะแนนเพ่ือใชในการประกอบการ

ตัดสินใจ พิจารณาจากเกณฑ 4 ดาน ประกอบดวย  ขนาดของปญหา ความรุนแรงของปญหา ความยากงายใน

การแกไขปญหา และความสนใจ ตระหนักของชุมชนตอปญหา สรุปปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ 5 ลำดับแรก 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1-45 แสดงปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญของจังหวัดสมทุรปราการ 5 ลำดับแรก 

ลำดับความสำคัญ ปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1 ไขเลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
2 โรค NCD (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 
3 ยาเสพติด 
4 มะเร็ง (มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก) 

5 ภาวะเริ่มอวน และภาวะอวน 

แหลงท่ีมา : สำนักงานจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

6) ศาสนสถาน 

จังหวัดสมุทรปราการ มีศาสนสถานท้ังสิ้น จำนวน 143 แหง ประกอบดวย วัดท่ีมีพระสงฆจำพรรษา 

จำนวน 127 แหง มัสยิด จำนวน 13 แหง และโบสถคริสต จำนวน 3 แหง วัดในศาสนาพุทธ กระจายตัวมาก   

ในเขตพ้ืนท่ี อ.พระประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.บางบอตามลำดับ โดยเปนวัดมหานิกาย 119 แหง 

และวัดธรรมยุต 8 แหง ขอมูลจำนวนพระภิกษุและสามเณร ณ กันยายน 2562 มีพระภิกษุ 3,762 รูป แบงเปน

มหานิกาย 3,457 รูป ธรรมยุต 305 รูป และสามเณร 290 รูป แบงเปนมหานิกาย 264 รูป ธรรมยุต 26 รูป    

ดังตารางท่ี 1.1-46 

ตารางท่ี 1.1-46 แสดงจำนวนศาสนสถานในพ้ืนท่ี 

ศาสนา จำนวน (แหง) 
พุทธ 127 แหง (ธรรมยุต 8 แหง มหานิกาย 119 แหง) 

อิสลาม 13 แหง 

คริสต 3 แหง 

พราหมณ ฮินดูและอ่ืน ๆ - 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 

7) สถานการณและแนวโนมดานอาชญากรรม 

จังหวัดสมุทรปราการเปนจั งหวัด ท่ี มีการขยายตัวทางการคาและอุตสาหกรรมการผลิต 

ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบมีประชากรเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ รวมท้ังประชากรแฝง แรงงานตางดาวท่ีเขามา

อาศัยและทำงาน สงผลใหปจจุบันมีคาครองชีพสูงข้ึนและแนวโนมปญหายาเสพติดใหโทษเพ่ิมข้ึน เม่ือวิเคราะห

สถิติขอมูลคดีอาญา 5 กลุม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560-2562 พบวา คดีอาญาสวนใหญ 

เปนคดีอาญาประเภทคดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย โดยในป พ.ศ. 2562 จับได 10,976 ราย หรือ 14,177 คน ซ่ึงสวนใหญเปน

คดียาเสพติด จับได  7,600 ราย หรือ 7,767 คน ถัดมาเปนประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย  ในป                 

พ.ศ. 2562 เกิดข้ึน 1,357 คดี จับได 661 ราย คิดเปนรอยละ 48.71 โดยสวนใหญเปนคดีลักทรัพย มีท้ังสิ้น 

1,209 คดี จับได 568 ราย คิดเปนรอยละ 46.98 ในขณะท่ีประเภทคดีชีวิต รางกายและเพศ พบวา                   

ในป พ.ศ. 2562 มีจำนวนสูงข้ึนกวาปกอน เกิดข้ึนท้ังสิ้น 493 คดี จับได 279 ราย คิดเปนรอยละ 56.59          
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ซ่ึงสวนใหญเปนการทำรายรางกาย มีจำนวนท้ังสิ้น 334 คดี สวนคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ พบวา ลดลง

จากปกอน ซ่ึงในปพ.ศ. 2562 มีคดีประเภทนี้ 86 คดี จับได 57 ราย คิดเปนรอยละ 66.28 สวนใหญเปนคดี      

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา มีจำนวนท้ังสิ้น 37 คดี 

ตารางท่ี 1.1-47 สถิติขอมูลคดีอาญา 5 กลุม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560-2562 

ประเภทขอหา 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

เกิด จับ 
จับ 

(รอย
ละ) 

เกิด จับ 
จับ 

(รอย
ละ) 

เกิด จับ 
จับ 

(รอย
ละ) 

คดีอุกฉกรรจและ
สะเทือนขวัญ 

109 83 76.15% 106 74 69.81% 86 57 66.28% 

   ฆาผูอ่ืนโดย
เจตนา 

39 29 74.36% 49 35 71.43% 37 23 62.16% 

   ปลนทรัพย 12 11 91.67% 18 11 61.11% 15 8 53.33% 

   ชิงทรัพย(รวม) 56 41 73.21% 34 24 70.59% 30 22 73.33% 

   ลักพาเรียกคาไถ 1 1 100% 2 0 0% 0 0 0% 

    วางเพลิง 1 1 100% 4 4 100% 6 5 83.33% 

คดีชีวิต รางกายและ
เพศ 

522 282 54.02% 449 214 47.66% 493 279 56.59% 

    ฆาผูอ่ืนโดย
เจตนา 

39 29 74.36% 49 35 71.43% 37 23 62.16% 

    ฆาผูอ่ืนโดยไม
เจตนา 

21 13 61.90% 20 13 65% 19 13 68.42% 

    ทำใหตายโดย
ประมาท 

5 2 40% 3 1 33.33% 5 2 40% 

    พยายามฆา 77 46 59.74% 45 27 60% 60 29 48.33% 

    ทำรายรางกาย 298 146 48.99% 284 126 44.37% 334 193 57.78% 

    ขมขืนกระทำ
ชำเรา 

83 46 55.42% 72 24 33.33% 52 24 46.15% 

คดีประทุษรายตอ
ทรัพย 

1,744 908 52.06% 1,391 662 47.59% 1,357 661 48.71% 

   ลักทรัพย 1567 794 50.67% 1,260 573 45.48% 1,209 568 46.98% 

   ว่ิงราวทรัพย 73 47 64.38% 61 48 78.69% 59 39 66.10% 

   รีดเอาทรัพย 0 0 0% 1 1 100% 1 0 0% 

   กรรโชกทรัพย 6 4 66.67% 3 2 66.67% 4 2 50% 

 ชิงทรัพย(รวม) 56 41 73.21% 34 24 70.59% 30 22 73.33% 

     ชิงทรัพย
บาดเจ็บ 

4 3 75% 11 6 54.55% 9 6 66.67% 

      ชิงทรัพยไม
บาดเจ็บ 

52 38 73.08% 24 19 79.17% 21 16 76.19% 

 ปลนทรัพย 12 11 91.67% 18 11 61.11% 15 8 53.33% 
 รับของโจร 7 4 57.14% 12 8 66.67% 22 16 72.73% 
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ประเภทขอหา 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

เกิด จับ 
จับ 

(รอย
ละ) 

เกิด จับ 
จับ 

(รอย
ละ) 

เกิด จับ 
จับ 

(รอย
ละ) 

  ทำใหเสียทรัพย 23 7 30.43% 19 4 21.05% 39 19 48.72% 

คดีท่ีนาสนใจ 662 123 18.58% 527 110 20.87% 481 141 29.31% 

  โจรกรรม
รถจักรยานยนต 

263 40 15.21% 186 49 26.34% 190 44 23.16% 

 โจรกรรมรถยนต 82 6 7.32% 68 6 8.82% 33 6 18.18% 
 โจรกรรมโค-
กระบือ 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

   โจรกรรมเคร่ืองมือ
เกษตร 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

   ปลน-ชิงรถ
โดยสาร 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

   ปลน-ชิงรถแทกซี ่ 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0% 

   ขมขืนและฆา 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

   ลักพาเรียกคาไถ 1 1 100% 2 0 0% 0 0 0% 

   ฉอโกง 169 38 22.49% 158 36 22.78% 143 51 35.66% 

   ยักยอก 147 38 25.85% 118 20 16.95% 123 42 34.15% 

คดีท่ีรัฐเปน
ผูเสียหาย 

16,912 19,289   14,355 17,223   10,976 14,177   

 อาวุธปน (รวม) 753 778   696 739   664 682   

    อาวุธปนธรรมดา 736 758   661 691   656 672   

  อาวุธปนสงคราม 17 20   37 50   8 10   

 การพนัน (รวม) 1,246 3,452   1,501 4,275   2,399 5,481   
 การพนันท่ัวไป 1,087 3,293   1,392 4,165   2,060 5,142   
 การพนันสลากกิน
รวบ 

159 159   123 124   384 385   

 ยาเสพตดิ 14,902 15,048   12,304 12,458   7,600 7,767   
 ปรามการคา
ประเวณ ี

8 8   89 89   396 400   

 มีและเผยแพรวัตถุ
ลามก 

3 3   2 2   4 4   

แหลงท่ีมา:  ระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแหงชาติ (POLIS) 

8) สถานการณและแนวโนมดานยาเสพติด 

 สถานการณยาเสพติดในจังหวัดสมุทรปราการ 

 ดานการคาและการแพรระบาด 

ปญหาดานความม่ันคงท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ คือ ปญหายาเสพติด 

ซ่ึงมีความเชื่อมโยงมาจากพ้ืนท่ีนำเขาและแพรระบาดในชุมชนเมืองซ่ึงมาจากเครือขายการคาท่ีมีทุกระดับและผู

เสพมีความตองการตอเนื่อง โดยจะพบวา ในชุมชนมียาบาจำหนายใหผูเสพท่ีราคา ไมแพงและหาซ้ือไดงาย โดย
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ยาเสพติดท่ีแพรระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ อันดับ 1 ไดแก ยาบา และรองลงมาคือ ไอซ กระทอม 

กัญชา ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมียาเสพติดท่ีตองเฝาระวัง ไดแก คีตามีน/ยาอีในกลุมวัยรุน ตามสถานบันเทิง 

และการใชยาในทางท่ีผิด (ทามาดอล/ยาแกไอ/ยาแกแพ) 

หากวิเคราะหสาเหตุการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ มีเหตุปจจัยหลาย

ประการท่ีทำใหจังหวัดฯ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความรุนแรงดานปญหายาเสพติด ดังนี้ 

1. การเปนท่ีตั้งของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศของ

ประเทศ และเปนชองทางสำคัญท่ีเครือขายการคายาเสพติดขามชาติ เชน เครือขายชาวแอฟริกัน อเมริกาใต 

เอเชียใต และตะวันออกกลาง ลักลอบลำเลียงยาเสพติด (โคเคน คีตามีนและยาอี) เขามาภายในประเทศไทย และ

บางสวนมีการลักลอบลำเลียงผานไปยังประเทศท่ี 3 

2. สภาพพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมในทุกอำเภอ กระจายตัวอยูในหมูบาน/ชุมชนจำนวนมาก 

ทำใหมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) และแรงงานตางจังหวัด เขามาพัก

อาศัยอยูตามหอพัก/บานเชาภายในชุมชนใกลเคียง บริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมสงผลใหเกิดปญหา

ประชากรแฝง อาชญากรรม และยาเสพติด 

3. สภาพทางภูมิศาสตรท่ีมีเขตติดตอกับกรุงเทพฯ และมีสถานบริการ/สถานบันเทิงจำนวนมาก 

บริเวณถนนศรีนครินทร และตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เปนเหตุปจจัยหนึ่งท่ีทำใหมีการแพร

ระบาดของตัวยาในกลุม Club Drugs เชน ไอซ เอ็กซตาซี และคีตามีน 

ในปงบประมาณ 2562 มีผลการจับกุมคดียาเสพติดสวนใหญยังคงเปนการดําเนินการ ตอผูเสพใน

พ้ืนท่ี แตยังมีการจับกุมผูคายาเสพติดในพ้ืนท่ีไดอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-48 จำนวนคดียาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ป 2559-2562 

ป ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จำนวนคดี 5,845 6,170 8,628 8,961 

ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสมทุรปราการ 

ตารางท่ี 1.1-49 ผลการจับกุมยาเสพติดขอหาหลักในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ป 2561-2562  

ป 
จำนวน 

(คดี) 

ผลิต 

(รอยละ) 

จำหนาย 

(รอยละ) 

ครอบครอง 

เพ่ือจำหนาย 

(รอยละ) 

ครอบครอง 

(รอยละ) 

เสพ 

(รอยละ) 

สมคบ 

(รอยละ) 

2561 7,038 0.45 1.42 23.60 41.28 33.06 0.18 

2562 8,961 0.86 0.66 17.11 40.98 40.26 0.13 

ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสมทุรปราการ  
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ตารางท่ี 1.1-50 จำนวนของกลางและมูลคาทรัพยสินท่ีตรวจยึด ป 2561-2562 

ประเภท ป 2561 ป 2562 

1. ยาบา 1,720,598 เม็ด / 5.27 กรัม 915,453 เม็ด 

2. ไอซ 17,429 กรัม / 16 ถุง 10.8 กิโลกรัม 

3. กัญชา 22,732.5 กรัม / 145 ตน / 258 หอ 6.54 กิโลกรัม 

4. กระทอม 16,260 ใบ / 27 ตน / 608 มล. 122.33 กิโลกรัม 

5. คีตามีน 2,549 กรัม / 25 ถุง / 39 ขวด 504.8 กรัม 

6. โคเคน 6,930 กรัม - 

7. ยาอี 136 กรัม / 3 ขวด - 

8. เฮโรอีน 5.79 กรัม - 

9. มูลคาทรัพยสินท่ีตรวจยึด 50,450,656 บาท - 
 

ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสมทุรปราการ 

 ดานการบำบัดรักษา 

ขอมูลผูเขารับการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูในระบบสมัครใจ 

3,025 ราย บังคับบำบัด 723 ราย และตองโทษ 210 ราย  

 
ภาพท่ี 1.1-29 การบำบัดรักษายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ท่ีมา:  ระบบ บสต. ( ณ วันท่ี 25 กันยายน 2561)  

77%

18%

5%

การบาํบัดรักษายาเสพตดิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สมคัรใจ บงัคบับาํบดั ตอ้งโทษ
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ตารางท่ี 1.1-51 เปรียบเทียบพ้ืนท่ีท่ีมีผูเขาการบำบัดรักษาเรียงตามลำดับ ป 2561-2562 

ลำดับท่ี อำเภอ ป 2561 ป 2562 

1 อำเภอบางพลี 765 ราย 738 ราย 

2 อำเภอบางเสาธง 694 ราย 598 ราย 

3 อำเภอพระสมุทรเจดีย 675 ราย 428 ราย 

4 อำเภอเมืองสมุทรปราการ 639 ราย 483 ราย 

5 อำเภอพระประแดง 491 ราย 372 ราย 

6 อำเภอบางบอ  444 ราย 274 ราย 
 

ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสมทุรปราการ 

 การรองเรียนของประชาชน 

เรื่องรองเรียนของประชาชนในหวงเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2562 ปรากฏขอมูลรองเรียน

จากประชาชนเก่ียวกับบุคคลผูมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ผานชองทาง

สายดวน ป.ป.ส. มากท่ีสุด รองลงมาคือศูนยดำรงธรรมจังหวัด และ ศอ.ปส.จ.สป./ชองทางอ่ืนๆ ตามลำดับ   

 
ภาพท่ี 1.1-30 เร่ืองรองเรียนของประชาชนในหวงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  

ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสมทุรปราการ  

จาํนวนเรื่องรอ้งเรียน

สายด่วน ป.ป.ส. 185
ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดั 58
ศอ.ปส.จ.สป./อ่ืนๆ 8
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ตารางท่ี 1.1-52 จำนวนเร่ืองรองเรียนจำแนกรายเดือนในหวงเดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562 

 
ท่ีมา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดสมทุรปราการ 

9) สถานการณดานครอบครัว 

ในป 2562 จังหวัดสมุทรปราการมีชาย-หญิงแตงงานจำนวน  5,130 คู แตมีคูสมรสท่ีหยาราง 

จำนวน 4,009 คู ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในภาวะปจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการจะมีครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเลี้ยงลูกลำพัง

มากข้ึน หรือเรียกวาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากข้ึน  ซ่ึงจากสภาพการณของจังหวัดสมุทรปราการ เปนเมือง

อุตสาหกรรม พอแมตางไปประกอบอาชีพทำใหไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน ท้ิงใหบุตรหลานอยูตามลำพัง โอกาส

ทำใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสมไดงาย ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตองเตรียมแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมเพ่ือรองรับปญหาท่ีจะเกิดจากปญหาครอบครัว 

10) สถานการณดานเด็กและเยาวชน 

ในป 2562 สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก ทำใหมีผูอพยพ

ยายถ่ินเขามาหางานทำเปนจำนวนมาก และอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการโดยเพียงลำพังพอ แมและลูก  

เม่ือมีบุตรแมไมสามารถเลี้ยงดูลูกไดเนื่องจากตองไปทำงานทำใหมีการนำบุตรไปฝากเลี้ยงในศูนยเด็กเล็ก  

หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเปนจำนวนมาก ทำใหจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนท่ี

ขออนุญาตจัดตั้งถูกตองตามกฎหมายกระทรวงจำนวน 123 แหง มีเด็กเขารับการเลี้ยงดูจำนวน 5,422 คน  

(ณ เดือนกันยายน 2562) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดมีนโยบายใหเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

โดยใหเงินชวยเหลือแกครอบครัวท่ีประสบปญหาทางสังคมท่ีมีเด็กแรกเกิดรายละ 400 บาทตอเดือนเปนเวลา 1 

ป โดยเริ่มดำเนินการต้ังแตเดือนตุลาคม 2559 และมีผูมาลงทะเบียนขอรับเงินชวยเหลือจำนวน 444 ราย  

และไดรับเงินชวยเหลือจำนวน 241 ราย 
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ปจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรท่ีเปนเด็กจำนวน 65,296 คน และเยาวชน จำนวน 

153,430 คน และเปนเด็กและเยาวชนท่ีอยูในระบบโรงเรียนจำนวน จำนวน 246,011 คน   

- เด็กแรกเกิดไดรับเงินอุดหนุน จำนวน 444 ราย จากผูลงทะเบียนจำนวน 470 ราย 

- เด็กและครอบครัวท่ีไดรับการสงเคราะหแบบครอบครัวอุปถัมภ จำนวน 53 ราย จำนวน 46 

ครอบครัว 

- มีกลุมองคกรเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดแก กลุมเด็กรักษปลายพระยา ศูนยเยาวชนเด็กตำบล 

บางโปรง กลุมเด็กเครือขายงดเหลาจังหวัดสมุทรปราการ และสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอ และ

จังหวัด 

11) สถานการณดานผูสูงอายุ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ท้ังสิ้น 1,344,875 คน แยกเปนเพศชาย 

642,774 คน เพศหญิง 702,875 คน เปนประชากรผูสูงอายุจำนวน 202,635 คน คิดเปนรอยละ 15.07      

ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงแสดงวาจังหวัดสมุทรปราการเปนสังคมผูสูงอายุ เพราะฉะนั้นทุกภาคสวนท่ีมีภารกิจ

เก่ียวของกับผูสูงอายุจำเปนตองรวมกันจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิต       

ของผูสูงอายุ และรวมกันเตรียมความพรอมใหจังหวัดสมุทรปราการเปนสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยพิจารณาจากปรากฏการณการดูแลผูสูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการในปจจุบัน 

 การสงเสริมใหผูสูงอายุเขาถึงสิทธิเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการไดรับเบี้ยยัง

ชีพ จำนวน 139,861 คน (ป 2562) โดยกระจายอยูในอำเภอตางๆ ตามตารางท่ี 1.1-53 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-53 แสดงจำนวนผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบ้ียผูสูงอายุ จำแนกรายอำเภอ ป พ.ศ. 2562 

ท่ี อำเภอ อายุ 

60-69 

อายุ 

70-79 

อายุ 

80-89 

อายุ 

90 ปขึ้นไป 

รวม 

1 เมืองสมุทรปราการ 38,029 15,247 4,949 560 58,785 

2 บางบอ 6,324 3,602 1,388 225 11,539 

3 บางพลี 13,494 6,201 2,314 314 22,323 

4 พระประแดง 17,442 7,601 2,204 362 27,809 

5 พระสมุทรเจดีย 8,526 3,334 1,168 119 13,147 

6 บางเสาธง 3,718 1,750 704 86 6,258 

 รวม 74,039 37,735 12,728 1,666 139,861 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ  

 องคกรและภาคีเครือขาย การดำเนินงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ     ใน

ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลมีจำนวนมาก เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบล วัด ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เครือขายสภาวัฒนธรรมตำบล ชมรมผูสูงอายุ ศูนยสงเสริม

และฝกอาชีพผูสูงอายุ สาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภประจำจังหวัดสมุทรปราการ 
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ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ศูนยพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ และอาสาสมัคร

ประเภทตางๆ เปนตน 

ตารางท่ี 1.1-54 แสดงจำนวนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 

ลำดับ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุท่ีจัดต้ังในป พ.ศ. 2560 
1 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตำบลบางโปรง 

2 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลตำบลบางพลี 

3 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลตำบลคลองดาน 

4 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาลตำบลบางเสาธง 

5 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตำบลศีรษะจรเขนอย 

6 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตำบลในคลองบางปลากด 

7 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตำบลบางน้ำผึ้ง 

แหลงท่ีมา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล ณ กันยายน 2562 

จากตารางท่ี 1.1-54 แสดงถึงจำนวนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุท่ีกระทรวง         

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดสนับสนุนงบประมาณใหจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการสงเสริม

ใหจัดตั้งศูนยฯ ใหมีครบทุกอำเภอ โดยกำหนดใหชมรมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปนองคกรท่ีขับเคลื่อนศูนยฯ โดยมี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพ่ีเลี้ยง  

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบลบางแกว ไดเห็นความสำคัญของการมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ไดสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยฯ ในพ้ืนท่ี บริหารงานโดยชมรมผูสูงอายุบางแกว 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสูงอายุไดมีพ้ืนทีท่ีจะดำเนินกิจกรรมดวยกัน 

ตารางท่ี 1.1-55 แสดงจำนวนสมาชิกของชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ 

อำเภอ ชาย หญิง รวม 
เมืองสมุทรปราการ 33 51 84 

บางบอ 4 7 11 

บางพลี 21 14 35 

พระประแดง 10 7 17 

พระสมุทรเจดีย 6 5 11 

บางเสาธง 3 6 9 

รวม 77 90 167 

แหลงท่ีมา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ ขอมูล  ณ กันยายน 2562 
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จากตารางท่ี 1.1-55 แสดงใหเห็นวา จำนวน คลังปญญาผูสูงอายุ มีจำนวนท้ังหมด 167 คน สวน

ใหญอาศัยอยูในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 84 คน (รอยละ 50.30) รองลงมา ไดแก อำเภอบางพลี จำนวน 

35 คน (รอยละ 20.95) และอำเภอบางบอ จำนวน 17 คน (รอยละ 10.18) ตามลำดับ 

 กองทุน ท่ีชวยสนับสนุน สงเสริมการดำเนินงานดานผูสูงอายุ เชน กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน กองทุนผูสูงอายุ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนตน 

ผูสูงอายุสวนใหญยังเขาไมถึงสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ จากรายงานสถานการณทางสังคมของทองถ่ิน 

ป 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ ไดขอความรวมมือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสำรวจขอมูล พบวาปญหาท่ีสำคัญของผูสูงอายุสวนใหญเปน ผูสูงอายุท่ียังไมไดไปแจงจด

ทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพไดตามกำหนด คิดเปนรอยละ 65.1 รองลงมาเปนผูสูงอายุท่ียากจนและมีภาระเลี้ยงดู

บุตรหลาน คิดเปนรอยละ 12.93 ผูสูงอายุไมสามารถเขาถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผูสูงอายุในดานตาง ๆ  คิด

เปนรอยละ 11.14 ผูสูงอายุชวยเหลือตัวเองไมไดและสมควรไดรับความชวยเหลือ คิดเปนรอยละ 11.31 

ผูสูงอายุถูกทำรายรางกายและจิตใจ คิดเปนรอยละ 1.44 และผูสูงอายุท่ีไมมีชื่อในทะเบียนบาน/บัตรประชาชน 

คิดเปนรอยละ 1.18 

ตารางท่ี 1.1-56 แสดงขอมูลสถานการณผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ท่ีประสบปญหาดานสถานะความเปนอยูของผูสูงอายุ 

ปญหาผูสูงอายุ จำนวน หนวยนับ รอยละ 
-อยูกับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก 1,667 คน 67.82 

-อยูคนเดียวตามลำพัง/ไมมีผูดูแล/ถูกทอดท้ิง 151 คน 6.14 

-ท่ีอยูอาศัยไมมั่นคง/สภาพท่ีอยูไมเหมาะสมฯ 255 คน 10.37 

-ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ 253 คน 10.29 

-ผูสูงอายุท่ีตองเลีย้งดูหลาน ตามลำพัง 132 คน 5.37 

รวม 2,458 คน 100 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ ป 2562 

ตารางท่ี 1.1-57 แสดงขอมูลสถานการณสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

ปญหาผูสูงอายุ จำนวน หนวยนับ รอยละ 
-มั่วสุมและทำความรำคาญใหชาวบาน 15 คน 2.92 

-ติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล 109 คน 21.29 

-ติดยาเสพติด 0 คน 0 

-ติดเกมส (ความถ่ีในการเลนเกมสคือทุกวัน) 0 คน 0 

-ติดการพนันตาง ๆ 388 คน 75.78 

รวม 512 คน 100 

แหลงท่ีมา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ ป 2562 
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12) สถานการณดานคนพิการ 

จังหวัดสมุทรปราการมีองคกรเครือขายคนพิการท่ีเขมแข็ง และเปนจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการท่ี

สงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 1,119 แหง และมีคนพิการท่ีเขาถึงสิทธิโดยการจด

ทะเบียนคนพิการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1-58 แสดงขอมูลจำนวนคนพิการท่ีมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ป 2562 จำแนกตามอำเภอ 

อำเภอ จำนวน(คน) 

เมืองสมุทรปราการ  8,537 

บางบอ  2,204 

บางพลี  2,724 

พระประแดง 3,587 

พระสมุทรเจดีย 1,740 

บางเสาธง 825 

รวม 19,617 

 

ตารางท่ี 1.1-59 สถิติขอมูลคนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ 

ประเภทคนพิการ จำนวน (คน) 
ความพิการทางการเคลื่อนไหว 12,079 

ความพิการทางการไดยิน 2,982 

ความพิการซ้ำซอน 2,225 

ความพิการทางการเห็น 1,208 

ความพิการทางสตปิญญา 1,616 

ความพิการทางออทิสติก 632 

ไมระบุความพิการ 71 

รวม 22,359 

แหลงท่ีมา:   ขอมูลประมวลผล ณ เดือนกันยายน 2562 ฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ 

จังหวัดสมุทรปราการมีคนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการแลว จำนวนท้ังสิ้น 22,359 คน (ขอมูล

ประมวลผล ณ กันยายน 2562 จาก ฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ) ซ่ึงมีจำนวนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย มากท่ีสุด ถึงรอยละ 54.03 ของคนพิการ       

ท่ีจดทะเบียนท้ังหมด สาเหตุสวนใหญมาจากอาการเจ็บปวยท่ีสงผลใหเกิดความพิการตามมา เชน เสนเลือด          

ในสมองตีบหรือแตก ทำใหเปนอัมพฤกษหรืออัมพาตได รองลงมาคือผูสูงอายุ ท่ีสภาพรางกายตางๆ เสื่อมโทรม

ไปตามกาลเวลา เชน หูตึง สายตาเลือนราง แขนขาออนแรง นอกจากนั้น เกิดจากการอุบัติเหตุตางๆ เชน 

อุบัติเหตุจากการจราจร จากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน สวนความพิการทางการเรียนรู          
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มีจำนวนนอยท่ีสุด เนื่องจากครอบครัว ยังขาดความรูและความเขาใจในความพิการประเภทดังกลาว จึงทำให

คิดวาบุตรหลานไมไดมีความพิการเพียงแตข้ีเกียจอานหนังสือเทานั้น เนื่องจากความพิการทางการเรียนรู     

เปนผลมาจากระบบการทำงานท่ีผิดปกติของสมองในข้ันตอนการรับรูและสื่อสารขอมูล ทำใหมีปญหาเรียนยาก 

หรือเรียนชากวาเด็กคนอ่ืนในวัยเดียวกัน จึงเปนกลุมเด็กท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

ท้ังนี้คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแตละป เนื่องจากคนพิการสวนใหญ

ทราบถึงสิทธิท่ีจะไดรับภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ ท้ังสิทธิดานการแพทย ดานการศึกษา ดานอาชีพ 

รวมถึงสวัสดิการตางๆ จากรัฐ โดยเฉพาะเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท ซ่ึงไดมีการประกาศระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ท่ีกำหนดใหคนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการ ใหลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ย              

ความพิการดวยตนเอง ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีภูมิลำเนา และรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 

สำหรับการประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบอาชีพรับจางมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะการเขาทำงานในสถานประกอบการ ในป 2562 มีคนพิการเขาทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 

254 คน (ขอมูลประมวลผล ณ กันยายน 2562 จากระบบรายงานผลการจางงานคนพิการ) เหตุท่ีคนพิการได

เขาทำงานในสถานประกอบการ เนื่องมาจากพระราชบัญญัติติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ          

พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 กำหนดไววาถา

นายจางไมรับคนพิการเขาทำงานตามมาตรา 33 หรือไมดำเนินการตามมาตรา 35 ในการใหสัมปทานจะตองสง

เงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทำใหสถานประกอบการตางๆ มีความตื่นตัวและให

ความสำคัญกับการจางงานคนพิการเพ่ิมมากข้ึนทุกป รองลงมาคือประกอบอาชีพสวนตัวของคนพิการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ โดยมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ โดยไมเสียดอกเบี้ย  

ดานการเขาถึงบริการสาธารณสุข คนพิการทราบถึงสิทธิทางการแพทยเพ่ิมข้ึนมาก ภายหลัง                 

จดทะเบียนคนพิการแลวไดดำเนินเปลี่ยนสิทธิเปนบัตรทองผูพิการ (74) ทำใหไดรับการรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพทางรางกายอยางตอเนื่อง นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการ มีกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจำเปนตอ

สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ทำใหคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเขาถึงสิทธิทางการแพทย          

และไดรับกายอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 

ดานการศึกษา แมวาจะมีพระราชบัญญัติจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ แตคนพิการบางสวนก็ยัง

ไมไดรับการศึกษา เนื่องจากครอบครัวไมเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กพิการ การขาดบุคลากรครู

การศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สื่อ และบริการอ่ืนใดสำหรับคนพิการ 

โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ ไมมีโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับคนพิการในแตละประเภท ถาเด็กพิการจะไป

เรียนโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับแตละประเภทความพิการ ตองเดินทางไปเรียนในจังหวัดใกลเคียงหรือ          

ท่ีกรุงเทพมหานคร ทำใหครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ตองประกอบอาชีพไมสามารถพาเด็กพิการไปเขาเรียนได 

จึงทำใหเด็กพิการบางสวนขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนั้นอาจมีสาเหตุจากสภาพความพิการท่ีไมสามารถ

เขาเรียนได 
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สวนเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเขาถึงใชประโยชนได หนวยงาน

ตางๆ ไดใหความสำคัญ โดยมีการสรางทางลาด หองน้ำ ท่ีจอดรถ จัดทำปายสัญลักษณและบริการขอมูล

สำหรับคนพิการ โดยเฉพาะถาเปนอาคารท่ีสรางภายหลัง พ.ศ.2548 สวนท่ีเปนปญหาคืออาคารเกา              

ท่ีสรางกอน พ.ศ. 2548 ถาตองมีการปรับปรุงแกไข อาจกระทบโครงสรางได ดังเชนศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ ไดประสานความรวมมือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการในการ

ออกแบบหองน้ำ ท่ีจอดรถคนพิการ ทางลาด รวมท้ังจัดทำปายสัญลักษณ และบริการขอมูลสำหรับคนพิการ  

นอกจากนี้มีหนวยงานตางๆ ใหความสำคัญกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ท้ังโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจ อปท. รวมถึงหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดจัดทำสิ่ง

อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

สำหรับเครือขายคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ มีองคกรคนพิการเกือบครบทุกประเภทความ

พิการ ยกเวนความพิการทางการเรียนรู ซ่ึงองคกรคนพิการตางมีการบูรณาการในการทำงานรวมกันและมีการ

จัดตั้ง สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนงานคนพิการรวมกันท ดวย

รัฐบาลไดใหความสำคัญในการสงเสริมใหหนวยงาน/องคกรตาง ๆ สรางสิ่งอำนวยความสะดวกแกคนพิการ 

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศไทย เปนสิทธิและสวัสดิการของคนพิการท่ีพึงจะไดรับ 

โดยมีรูปแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประกอบดวย สิ่งอำนวยความสะดวกดานการ

ดำรงชีวิตประจำวัน ดานการศึกษา ดานสถาปตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการขนสงสาธารณะดานการ

ทำงาน และประกอบอาชีพ ดานขอมูลขาวสาร การสื่อสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเปนบุคคล/สิ่งท่ีทำ

หนาท่ีชวยเหลือคนพิการ ซ่ึงสิ่งอำนวยความสะดวกดานสถาปตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการสาธารณะมี

ความกาวหนามากท่ีสุด และถือเปนนโยบายสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

ตองดำเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือคนพิการและทุกคนเขาใชประโยชนรวมกันได (Universal Design) เนื่องจากสิ่ง

อำนวยความสะดวกโดยเฉพาะดานอาคาร สถานท่ี บริการสาธารณะ ซ่ึงจัดวาเปนประเภทสิ่งอำนวยความ

สะดวกท่ีเปนสาธารณะ (Public) สำหรับการเขาถึงไดและใชประโยชนไดของทุกคนในสังคม 

13) สถานการณดานความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดดำเนินการสำรวจสถานการณทางสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษยป 2560 พบวา ในป 2560  ประเทศไทยมีคาเฉลี่ยรอยละ 69.39 กลุมกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 6 จังหวัด มีคาเฉลี่ยรอยละ 66.40 และจังหวัดสมุทรปราการมีคาเฉลี่ยในเรื่องมิติความม่ันคงของ

มนุษยรอยละ 35.32 เม่ือพิจารณารายมิติพบวา มิติดานการศึกษาคาเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือ  มิติดานสุขภาพ  

มิติดานครอบครัว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตามลำดับ ซ่ึงท้ัง 4 ลำดับนี้ จังหวัดควรใหความสำคัญ

ในการแกปญหาดานคุณภาพชีวิตอยางจริงจัง ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาท่ี 2 รายละเอียดตามตาราง     

ท่ี 1.55  
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ตารางท่ี 1.1-60 แสดงขอมูลดัชนีความมั่นคงของมนษุย พ.ศ. 2560 

พื้นท่ี มิติความม่ันคงของมนุษย คา 

CHSI ที่อยู

อาศัย 

สุขภา

พ 

อาหาร การศึกษา การมีงาน

ทำและ

รายได 

ครอบครัว ชุมชน

และ 

การ

สนับสนุน 

ทางสังคม 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ความ

ปลอดภัย

ในชีวิตฯ 

สิทธิ

และ

ความ

เปน

ธรรม 

การเมือง สิ่งแวดลอม

ทรัพยากรฯ 

ระดับประเทศ 70.35 70.13 70.19 70.14 70.00 70.21 70.33 69.84 69.88 70.41 70.06 70.20 69.16 

กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

67.77 69.67 69.06 68.73 68.50 69.41 69.18 70.00 69.64 68.09 69.43 69.17 66.40 

สมุทรปราการ 53.06 53.95 73.30 42.87 73.23 59.66 83.23 42.55 70.56 76.18 72.60 58.32 20.12 

แหลงท่ีมา:  รายงานสถานการณทางสังคมและความมั่นคงของมนุษยป 2560  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) สถานการณและแนวโนมดานทรัพยากรปาไม 

สถานการณดานปาไมของจังหวัดสมุทรปราการ ในชวงป พ.ศ. 2559 – 2561 พบวา พ้ืนท่ีปาไม (ปาชาย

เลน) จำนวน 14,300 ไร คิดเปนรอยละ 2.43 ซ่ึงเม่ือวิเคราะหขอมูลระหวางป พ.ศ. 2558-2560 จะเห็นไดวา

พ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัย/ปลูกพืชไร/ทุงหญาเลี้ยงสัตว และท่ีรกรางลดลง ซ่ึงพ้ืนท่ีใชประโยชนนอกการเกษตร       

มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตั้งแต ป 2559 ซ่ึงมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ตารางท่ี 1.1-61 เนื้อท่ีปาไมตอเนื้อท่ีท้ังหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2559 – 2561 

ป พ.ศ. เน้ือท่ีจังหวัด 
(ไร) 

เน้ือท่ีปาไม การเปลี่ยนแปลง (+/-) เน้ือท่ีท่ีไมใชปา 

เนื้อท่ีปาไม 

(ไร) 

รอยละของ 

พ้ืนท่ีจังหวัด 

ไร รอยละ 

2559 604,447.40 8,642.27 1.43 - - 98.57 

2560 604,447.40 14,866.34 2.46 +6,244.07 +72.02 97.54 

2561 592,001.82 14,385.68 2.43 -480.66 -3.23 97.57 

แหลงท่ีมา:  สำนักจัดการท่ีดิน กรมปาไม 

2) สถานการณและแนวโนมดานคุณภาพของดิน 

ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเกิดจากกระบวนการ 3 ลักษณะ 

(1) เกิดจากการทับถมของตะกอน น้ำทะเลบนขวากทะเล (estuarine) 
(2) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกรอย หรือตะกอนน้ำทะเลบนท่ีราบน้ำทะเลเคยทวมถึง 
(3) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกรอยทับตะกอนน้ำทะเลบนท่ีราบน้ำทะเลเคยทวมถึง 

ลักษณะเนื้อดินบนและดินลางเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแหง ดินเปนกรดจัดมากถึง            

ดางปานกลาง ความอุดมสมบูรณของดินปานกลางถึงสูง บางบริเวณเปนดินเค็มและดินกรดเนื่องจากมีน้ำทะเล
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ทวมถึง และพบปริมาณกำมะถันหรือสารจาโรไซดในดินสูง ลักษณะดินท่ีพบในจังหวัดฯ สามารถจำแนก       

ไดท้ังหมด 8 ชุดดิน คือ (1) ดินชุดทาจีน  (2) ดินชุดบางปะกง  (3) ดินชุดชะอำ (4) ดินชุดสมุทรปราการ  

(5) ดินชุดสมุทรสงคราม (6) ดินชุดบางกอก (7)ดินชุดบางน้ำเปรี้ยว และ (8) ดินชุดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดสมุทรปราการ พบวาตั้งอยูบนบริเวณท่ีราบลุมตอนกลาง           

หรือบางครั้งเรียกวาบริเวณดินตอนสามเหลี่ยมปากแมน้ำ เกิดจากการทับถมของตะกอนหนา ระดับความสูง

ของพ้ืนท่ีประมาณ 00.5 - 1.5 เมตร และมีความลาดเอียงโดยเฉลี่ยต่ำกวา 1% ลักษณะของชั้นดินในชวงบน

ความลึกประมาณ 0 - 1.5 เมตร จะเปนดินเหนียวออนตัวมีความสามารถในการอุมน้ำ รับน้ำหนักแรงต่ำมาก 

ประมาณ 0.5 - 3 ตัน ตอตารางเมตร เม่ือรับน้ำหนักจะยุบตัวไดงาย ถัดลงไปจะเปนพ้ืนดินเหนียวซ่ึงมีการรับน้ำหนัก

เพ่ิมข้ึนเปนลำดับ จนถึงชั้นทรายชั้นแรกท่ีมีความลึกประมาณ 22-25 เมตร นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรปราการ 

เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีบางสวนติดชายฝงทะเลสภาพแวดลอมดานปาชายเลนเสื่อมโทรมไป สงผลกระทบใหเกิด

การกัดเซาะดินบริเวณชายฝงทะเล โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูติดชายฝงทะเล เชน อำเภอเมือง อำเภอพระสมุทรเจดีย 

สงผลใหแตละปมีดินถูกกัดเซาะหายไปปละประมาณ 50 เมตร 

3) สถานการณและแนวโนมการกัดเซาะชายฝงทะเลและแผนดินทรุดตัว 

จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาด ประมาณ 45 กม. แตเนื่องจากพ้ืนท่ีบางบริเวณ 

มีการสะสมตัวออกไป และเกิดกัดเซาะของน้ำทะเลเขามามาก สงผลใหเสนชายฝงมีระยะทางเพ่ิมข้ึนเปน 74 

กม. (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) โดยพบวาชายฝงเกิดการกัดเซาะอยูในพ้ืนท่ี ต.นาเกลือ ต.แหลมฟาผา ต.บาง

ปู และ ต.คลองดาน มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 58,257 เมตร หรือคิดเปนรอยละ 79 ของระยะทางตามแนวชายฝง

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด มีพ้ืนท่ีของแนวชายฝงท่ีมีการสะสมตัวอยูในพ้ืนท่ี ต.คลองดานและ ต.บางปูใหม  

มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 6,718 เมตร หรือ คิดเปนรอยละ 9.12 ของระยะทางตามแนวชายฝงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ท้ังหมด และมีพ้ืนท่ีของแนวชายฝงท่ีคงสภาพอยูในพ้ืนท่ี ต.ทายบานและ ต.บางปูใหม มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 

8,688 เมตร หรือคิดเปนรอยละ 11.79 ของระยะทางตามแนวชายฝงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 

4) ทรัพยากรน้ำ 

 ลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เปนท่ีราบลุมชายฝงทะเล มีระดับความสูงของผิวดิน

จากระดับน้ำทะเลปานกลางระหวาง +0.50 ถึง +1.50 เมตร รทก. แหลงน้ำสำคัญของจังหวัดมี 2 แหลง ไดแก 

แมน้ำเจาพระยาและคลองระบายน้ำในพ้ืนท่ี ซ่ึงนอกจากจะทำหนาท่ีเปนแหลงน้ำสำหรับเกษตรกรรม            

การประมงและเปนเสนทางคมนาคมทางน้ำแลว ยังทำหนาท่ีในการรองรับน้ำเหนือในฤดูฝนเพ่ือระบาย             

ลงสูทะเลอาวไทย ซ่ึงมีแหลงน้ำท่ีสำคัญดังนี ้

1. แมน้ำเจาพระยา 

แมน้ำเจาพระยา เปนแมน้ำสำคัญท่ีไหลผานเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวการไหลจากทิศเหนือ         

ลงสูทิศใต ตอเนื่องจากเขตกรุงเทพมหานคร โดยไหลผานอำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย และอำเภอ

เมืองสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร แมวาแมน้ำเจาพระยาจะเปนแหลงน้ำท่ีหลอเลี้ยงพ้ืนท่ี

การเกษตรในภาคกลาง แตเนื่องจากแมน้ำเจาพระยาชวงท่ีไหลผานจังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพน้ำลดลง
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รวมท้ังไดรับอิทธิพลจากความเค็มของน้ำทะเล ประกอบกับเขตพ้ืนท่ีท่ีแมน้ำไหลผานมีการทำการเกษตรเพียง

สวนนอยในเขตอำเภอพระประแดง ดังนั้น การใชประโยชนจากแมน้ำเจาพระยาจึงมีเฉพาะ ดานการระบายน้ำ 

และการคมนาคมทางน้ำเปนหลัก 

2. คลองระบายน้ำ 

คลองระบายน้ำ เปนแหลงน้ำสำคัญท่ีใชในการบริหารจัดการดานการชลประทานของจังหวัด

สมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีระบบคลองในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกันเปนจำนวนมาก คลองบางสาย 

เชน คลองประเวศบุรีรมย คลองสำโรง คลองดาน ถูกขุดข้ึนตั้งแตสมัยอยุธยา ปจจุบันพ้ืนท่ีการเกษตรในจังหวัด

สมุทรปราการไดรับน้ำตนทุนจากคลองสายตาง ๆ ซ่ึงไดรับปริมาณน้ำจากแหลงน้ำในจังหวัดพ้ืนท่ีตอนบนอีก

ทอดหนึ่ง ทำใหในฤดูแลงประสบปญหาขาดแคลนน้ำ โดยไมสามารถกำหนดปริมาณน้ำไดตามระยะเวลา 

รายละเอียดดังตารางท่ี 1.1-62 

ตารางท่ี 1.1-62 แสดงขอมูลรายชื่อคลองสายตาง ๆ ในเขตจังหวัดฝงตะวันออก จำแนกตามความรับผิดชอบ 

ลำดับ ชื่อคลอง 
ประเภท 
คลอง 

ขนาดคลอง ปริมาณน้ำ 
เก็บกักสูงสุด 

(ลบ.ม.) 

หนวย 
งาน 

ความยาว 

(กม.) 

ทองคลอง 

เฉล่ีย(ม.) 

ตล่ิงกวาง 

เฉล่ีย(ม.) 

ความลึก 

เฉล่ีย(ม.) 

1 คลองดาน ชป. 9.000 25 60 3.50 1,338,750 ชป. 

2 บางปลา ชป. 10.850 16 40 3.20 972,160 ชป. 

3 เจริญราษฎร ชป. 10.480 12 30 3.00 660,240 ชป. 

4 ชายทะเล ชป. 30.000 15 40 3.20 2,640,000 ชป. 

5 จระเขใหญ ชป. 17.145 16 40 3.00 1,440,180 ชป. 

6 ลาดบัว - บางพล ี ชป. 14.550 8 30 3.00 829,350 ชป. 

7 เสาธง - เพชรพิชัย ชป. 16.000 12 30 3.00 1,008,000 ชป. 

8 สำโรง ชป. 38.150 16 45 3.20 3,723,440 ชป. 

9 บางโฉลง ชป. 13.100 16 40 3.00 1,100,400 ชป. 

10 กันยา ชป. 6.000 4 25 3.00 261,000 ชป. 

11 ประเวศบุรีรมย ชป. 11.000 16 40 3.00 924,000 ชป. 

12 บานระกาศ ชป. 6.500 12 30 3.00 409,500 ชป. 

13 ชวดพราว ชป. 5.000 12 30 3.00 315,000 ชป. 

14 เปร็ง ชป. 7.000 12 30 3.00 441,000 ชป. 

15 พระองคไชยานุชิต ชป. 14.500 25 50 3.50 1,903,125 ชป. 

16 สุวรรณภูมิ ชป. 10.120 48 75 3.50 2,000,000 ชป. 

17 บางคลี่ ธรรมชาต ิ 11.760 4 25 2.50 426,300 อปท. 

18 ปนหยา - บางเพรียง ธรรมชาต ิ 8.220 4 25 2.50 297,975 อปท. 

19 โกงประทุน ธรรมชาต ิ 4.670 4 20 2.50 140,100 อปท. 
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ลำดับ ชื่อคลอง 
ประเภท 
คลอง 

ขนาดคลอง ปริมาณน้ำ 
เก็บกักสูงสุด 

(ลบ.ม.) 

หนวย 
งาน 

ความยาว 

(กม.) 

ทองคลอง 

เฉล่ีย(ม.) 

ตล่ิงกวาง 

เฉล่ีย(ม.) 

ความลึก 

เฉล่ีย(ม.) 

20 บางปลารา ธรรมชาต ิ 12.580 4 20 2.50 377,400 อปท. 

21 บางป ู ธรรมชาต ิ 2.500 4 20 2.50 75,000 อปท. 

22 มหาชื้น ธรรมชาต ิ 4.615 4 20 2.50 138,450 อปท. 

23 ลาดหวาย ธรรมชาต ิ 10.430 6 25 2.50 404,163 อปท. 

24 สกัดยี่สิบหา ธรรมชาต ิ 3.230 4 15 2.50 76,713 อปท. 

25 สกัดหาสิบ ธรรมชาต ิ 4.300 4 15 2.50 102,125 อปท. 

26 หัวเกลือ ธรรมชาต ิ 6.190 4 20 2.50 185,700 อปท. 

27 ออมคลองดาน ธรรมชาต ิ 1.100 20 50 3.20 123,200 อปท. 

28 หกสวน ธรรมชาต ิ 4.450 4 18 2.50 122,375 อปท. 

29 ทับนาง - ตำหร ุ ธรรมชาต ิ 11.300 4 18 2.50 310,750 อปท. 

30 ควาย ธรรมชาต ิ 3.100 6 25 2.50 120,125 อปท. 

31 หนองคา ธรรมชาต ิ 2.800 4 18 2.50 77,000 อปท. 

32 หนึ่งบางปลา ธรรมชาต ิ 6.000 4 18 2.50 165,000 อปท. 

33 สองบางปลา ธรรมชาต ิ 6.000 4 18 2.50 165,000 อปท. 

34 สามบางปลา ธรรมชาต ิ 6.000 4 18 2.50 165,000 อปท. 

35 สี่บางปลา ธรรมชาต ิ 9.500 5 20 2.50 296,875 อปท. 

36 หาบางปลา ธรรมชาต ิ 9.500 5 20 2.50 296,875 อปท. 

37 หกบางปลา ธรรมชาต ิ 9.500 4 15 2.50 225,625 อปท. 

38 เจ็ดบางปลา ธรรมชาต ิ 8.500 4 20 2.50 255,000 อปท. 

39 แปดบางปลา ธรรมชาต ิ 7.800 4 15 2.50 185,250 อปท. 

40 เกาบางปลา ธรรมชาต ิ 7.500 5 20 2.50 234,375 อปท. 

41 บางน้ำจืด ธรรมชาต ิ 11.200 12 30 2.50 588,000 อปท. 

42 มอญ (จรเขนอย) ธรรมชาต ิ 5.150 5 25 2.50 193,125 อปท. 

43 กาหลง ธรรมชาต ิ 7.240 5 20 2.50 226,250 อปท. 

44 ชวดงูเหา ธรรมชาต ิ 6.800 4 20 2.50 204,000 อปท. 

45 ชวดบัว ธรรมชาต ิ 2.280 4 20 2.50 68,400 อปท. 

46 ชวดใหญ ธรรมชาต ิ 1.600 5 25 2.50 60,000 อปท. 

47 ตาปู ธรรมชาต ิ 5.420 4 20 2.50 162,600 อปท. 

48 บางกระเทียม ธรรมชาต ิ 6.950 5 25 2.50 260,625 อปท. 

49 บางนา ธรรมชาต ิ 4.250 5 25 2.50 159,375 อปท. 

50 ปากน้ำ ธรรมชาต ิ 5.500 5 25 2.50 206,250 อปท. 
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ลำดับ ชื่อคลอง 
ประเภท 
คลอง 

ขนาดคลอง ปริมาณน้ำ 
เก็บกักสูงสุด 

(ลบ.ม.) 

หนวย 
งาน 

ความยาว 

(กม.) 

ทองคลอง 

เฉล่ีย(ม.) 

ตล่ิงกวาง 

เฉล่ีย(ม.) 

ความลึก 

เฉล่ีย(ม.) 

51 มอญ ธรรมชาต ิ 5.140 4 20 2.50 154,200 อปท. 

52 ลำตนไทร ธรรมชาต ิ 3.520 4 20 2.50 105,600 อปท. 

53 สาระหงษ ธรรมชาต ิ 4.500 4 20 2.50 135,000 อปท. 

54 สนามพลี ธรรมชาต ิ 7.350 4 20 2.50 220,500 อปท. 

55 โองแตก ธรรมชาต ิ 4.640 4 20 2.50 139,200 อปท. 

56 บางเสาธง ธรรมชาต ิ 3.880 4 20 2.50 116,400 อปท. 

57 บางพลี ธรรมชาต ิ 2.540 4 20 2.50 76,200 อปท. 

58 บางเซา ธรรมชาต ิ 9.200 4 20 2.50 276,000 อปท. 

59 ชางตายบน ธรรมชาต ิ 1.600 4 20 2.50 48,000 อปท. 

60 ชางตายลาง ธรรมชาต ิ 3.880 5 25 2.50 145,500 อปท. 

61 บางขวาง ธรรมชาต ิ 4.430 3 12 2.00 66,450 อปท. 

62 บางลำพู ธรรมชาต ิ 1.400 3 12 2.00 21,000 อปท. 

63 ศาลเจา ธรรมชาต ิ 1.400 3 12 2.00 21,000 อปท. 

64 บางกะสีบน ธรรมชาต ิ 1.467 3 12 2.00 22,005 อปท. 

รวม 492,277    28,608,200  

แหลงท่ีมา:  โครงการบำรุงรักษาชลหารพิจิตร พ.ศ. 2562 

 การบริหารจัดการน้ำ 

จากลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแบงสวนการบริหารจัดการน้ำ                

ตามลักษณะพ้ืนท่ีได 3 สวน ประกอบดวย 

 พ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา 

บริเวณอำเภอพระประแดง และอำเภอ  พระสมุทรเจดีย จำนวน 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไร 

เปนพ้ืนท่ีไมมีระบบชลประทานอาศัยการเก็บกักน้ำในคลองท่ีรับน้ำจากแมน้ำเจาพระยาและน้ำทะเลซ่ึงเปน          

น้ำกรอยท้ังหมด 

 พ้ืนท่ีฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา ดานภายในคันก้ันน้ำพระราชดำริ 

บริเวณพ้ืนท่ีปดลอมระหวางแมน้ำเจาพระยาและแนวคันก้ันน้ำพระราชดำริ ในเขตอำเภอเมือง

สมุทรปราการ และบางสวนของอำเภอบางพลี จำนวน 210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,250 ไร เปนพ้ืนท่ีเขต

ชุมชนเมืองนอกเขตชลประทาน แตสามารถรับน้ำจากคลองชลประทานภายนอกเขาไปใชบริหารจัดการได    

โดยมีพ้ืนท่ีทำการเกษตรจำนวนนอย สวนใหญใชประโยชนจากแหลงน้ำเพ่ือการระบายน้ำและรักษาระบบนิเวศน

ในเขตเมืองเปนหลัก 
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 พ้ืนท่ีฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา ดานนอกแนวคันก้ันน้ำพระราชดำริ  

ในเขตอำเภอบางบอ อำเภอบางเสาธง และบางสวนของอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี 

จำนวน 264 ตารางกิโลเมตร หรือ 390,000 ไร เปนพ้ืนท่ีในเขตชลประทานลุมเจาพระยาฝงตะวันออก                

รับน้ำจากเข่ือนเจาพระยาและเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 

สำหรับแนวคัน ก้ันน้ำพระราชดำริ เปน คันปองกันน้ ำท วม (King dike) ท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดทรงพระราชทานแนวทางปองกันอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในป 2523 และ 2526 โดยใช

แนวถนนในทิศทางเหนือ-ใต ตั้งแตบริเวณจังหวัดปทุมธานี ผานกรุงเทพมหานคร และจรดแนวชายทะเลในเขต

จังหวัดสมุทรปราการ โดยในเขตจังหวัดสมุทรปราการใชแนวถนนก่ิงแกวและถนนบางพลี-ตำหรุเปนแนวคันก้ัน

น้ำ  ปจจุบันพ้ืนท่ีนอกแนวคันก้ันน้ำซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรองรับการระบายน้ำตามแนวพระราชดำริ ประกอบดวย               

คลองระบายน้ำตามธรรมชาติ เชื่อมโยงถึงกันจำนวน 63 สาย ปริมาณน้ ำเก็บกักสู งสุดประมาณ                     

26.600 ลานลูกบาศกเมตร โดยคลองท้ังหมดมีลักษณะเปนคลองดินมีการใชประโยชนท้ังในดานการสงน้ำ             

และระบายน้ำควบคูกันไป คลองท่ีสำคัญไดแกคลองประเวศบุรีรมย  คลองพระองคไชยานุชิต คลองสำโรง             

คลองดาน คลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเขใหญ คลองบางเสาธง คลองบางปลา คลองชายทะเล 

คลองเจริญราษฎร และคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ ตาม พรบ.การชลประทานหลวง 

พ.ศ. 2485 สำหรับคลองขนาดเล็กตางๆอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีจำนวน 48 คลอง 

5) ทรัพยากรปาชายเลน 

จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม และท่ีราบลุมปากแมน้ำ ดังนั้น จึงมี

พ้ืนท่ีปาชายเลน ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 12,524.17 ไร ดินปาชายเลนในจังหวัดฯ สามารถขุดหนาตัดดินไดลึก

ประมาณ 40 เซนติเมตร เกือบท้ังหมดเปนดินเหนียวท่ีมีเนื้อละเอียดมาก (มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา        

1 มิลลิเมตร) สวนมากมีกลิ่นของซากพืช ซากสัตว ดินสวนใหญมีสีในกลุมสีนาตาล (7.5YR) และกลุมสีเทาอมฟา 

G2) 4 ท่ีความลึก 0-5 เซนติเมตร อุณหภูมิดินอยูในชวง 27.0-31.0 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 29.0 องศาเซลเซียส) มีคา 

pH อยูระหวาง 6.0-6.4 จัดอยูในกลุมดินท่ีมีความเปนกรดปานกลาง สวนท่ีความลึก 5-40 เซนติเมตร อุณหภูมิ

อยูในชวงระหวาง 25.0-28.0 องศาเซลเซียส ท่ีความลึกจากผิวดินลึกลงไปถึงระดับ 40 เซนติเมตร  บน

พ้ืนท่ีหนาตัดสวนมากพบรากไมปะปน และปริมาณจุดประ (Jarosite)ในชั้นหนาตัดดินระหวางรอยละ 2-20 

แตไมพบหินปะปนในชั้นหนาตัดดินนี้ ปริมาณคารบอนรวมอยูในชวงรอยละ 1.78-3.67 โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 

2.73 ปริมาณไนโตรเจน รวมอยูในชวงรอยละ 0.23-0.41 คาเฉลี่ยเทากับ 0.32 คา C:N ratio ของดินโดยรวมของ

จังหวัดสมุทรปราการเทากับ 8.5:1 บงชี้วาดินเลนบริเวณนี้มีไนโตรเจนในปริมาณท่ีคอนขางมากเกินไปเทียบกับ

ปริมาณคารบอนในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสรวมอยูในชวงรอยละ 0.100-0.141 คาเฉลี่ยเทากับ 0.120 

 พันธุไมและลักษณะโครงสรางปาชายเลน 

พันธุไมเดนในปาชายเลนพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน 2 วงศ 2 สกุล และ 4 ชนิด คือ แสม

ทะเล, แสมขาว, แสมดำ และโกงกางใบเล็ก ความหนาแนนเฉลี่ยรวมของตนไมตอพื้นที่เทากับ  225.26 

ตน/ไร มีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย และความสูงเฉลี่ย เทากับ 11.12 เซนติเมตร และ 7.36 เมตร ตามลำดับ คา

ดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ (Shannon-Wiener diversity index) มีคาเทากับ 0.1688 คาความชุกชุม



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)     | 89 

ทางชนิดพันธุ  (Margalef’s index) เท ากับ 1.0996 และคาความสม่ำเสมอทางชนิดพันธุ  (Pielou’s 

evenness) เทากับ 0.2803 พันธุไมท่ีมีคาดัชนีความสำคัญ (Important Value Index) สูงท่ีสุด คือ แสมขาว 

มีคาเทากับ 182.56 รองลงมา คือ แสมทะเล เทากับ 61.72  

 สัตวท่ีพบในปาชายเลน 

สัตวท่ีพบในปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปดวย  

(1) กลุมของประชาคมสิ่งมีชีวิตพ้ืนปาชายเลน (Mangrove Benthic Organism) หรือสัตว

หนาดินพ้ืนปาชายเลน ในจังหวัดฯ พบมีคาความหนาแนน เทากับ 70.00 ตัว/ตารางเมตร มีคาดัชนีความ

หลากหลาย (H/) เทากับ 0.37 และมีคาความสม่ำเสมอ (J/) เทากับ 0.24 สัตวท่ีพบไดแก หอยเรดเชลล ปูแสม ปูกามดาบ 

และไสเดือนทะเล 

(2) กลุมของนกในปาชายเลน ในจังหวัดสมุทรปราการ พบจำนวน 16 ชนิด 15 สกุล 8 วงศ               

และ 4 อันดับ ตัวอยางนกท่ีพบไดแก นกตีนเทียน นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกกินเปยว เปนตน 

(3) กลุมของแมลง พบจำนวน 6 อันดับ 10 วงศ และ 13 ชนิดไดแก แมลงคอมทอง,  

มวนหลังแข็ง, ตอ, ผีเสื้อเณรธรรมดา เปนตน โดยไมสามารถจำแนกวงศได 1 ชนิด ไดแก ผีเสื้อกลางวัน ฯลฯ 

 การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาชายเลน 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดจากการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ี             

ปาชายเลนเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การเกษตร นาเกลือ นากุง ทาเทียบเรือ เปนตน จากโครงการจำแนก             

เขตการใชประโยชนท่ีดินปาชายเลน พ.ศ. 2552 ไดจำแนกเขตการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาชายเลนออกเปน              

พ้ืนท่ีตาง ๆ แยกตามเขตการปกครองระดับอำเภอ ดังตารางท่ี 1.1-63 

ตารางท่ี 1.1-63 การจำแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาชายเลน ตามเขตอำเภอ 

อำเภอ ปาชายเลน 

(ไร) 

นากุง (ไร) พ้ืนท่ีเกษตร 

(ไร) 

อ่ืนๆ (ไร) รวม (ไร) 

พระประแดง  - - 4.31 22.70 27.01 

พระสมุทรเจดีย  8,884.81 43,066.84 5,010.06 10,600.23 67,561.94 

เมืองฯ 1,003.72 358.29 2,339.12 2,748.88 6,450.01 

บางบอ  2,635.64 - 1,244.56 15,580.23 19,460.43 

รวม 12,524.17 43,425.12 8,598.05 28,952.06 93,499.40 

แหลงท่ีมา:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
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6) สถานการณขยะและของเสียอันตราย 

 สถานการณขยะมูลฝอย 

ขอมูลจากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) พบวาในป 2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณ

ขยะมูลฝอยเกิดข้ึน ประมาณ 2,362 ตันตอวัน หรือ แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมนำไปกำจัดถูกตอง 

2,271 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 96 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ปริมาณขยะท่ีถูกนำไปใช

ประโยชน 299 ตันตอวัน ปริมาณขยะตกคาง 616,143 ตัน ท้ังนี้ในปจจุบัน ขยะท่ีเกิดข้ึนถูกสงไปกำจัดอยาง

ถูกตอง คิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

รูปแบบการนำขยะกลับมาใชประโยชน เชน การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกและ       

นำกลับคืนวัสดุรีไซเคิล ประเภทแกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม มีการดำเนินงานผานกิจกรรม

ตางๆ ไดแก การซ้ือขายวัสดุรีไซเคิลโดยผานรานรับซ้ือของเกา ศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล 

การใชประโยชนจากขยะอินทรีย ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไมตางๆ เพ่ือนำไปทำปุยหมักอินทรียสำหรับ

ใชบำรุงดินเพ่ือการเกษตร 

เม่ือพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ. 2564-2583)          

โดยคาดการณจากจำนวนประชากรรวมจำนวนประชากรแฝง พบวา จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนต้ังแต              

1,764 - 2,227 ตัน/ป ซ่ึงหากไมมีการจัดการท่ีถูกตองจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 1.1-64 การคาดการณจำนวนประชากรและปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดสมทุรปราการ  

ระหวางป พ.ศ. 2564-2583 

ป พ.ศ. จำนวนประชากร (คน) ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน/ป) 

จำนวนประชากร รวม

ประชากรแฝง (คน) 
ปริมาณมูลฝอย 

(คิดรวมประชากรแฝง) 

(ตัน/ป) 

2564 1,343,177 1,075 2,417,719 1,934 

2565 1,360,108 1,088 2,448,194 1,959 

2566 1,377,039 1,102 2,478,670 1,983 

2567 1,393,970 1,115 2,509,146 2,007 

2568 1,410,901 1,129 2,539,622 2,032 

2569 1,427,832 1,142 2,570,098 2,056 

2570 1,444,763 1,156 2,600,573 2,080 

2571 1,461,694 1,169 2,631,049 2,105 

2572 1,478,625 1,183 2,661,525 2,129 

2573 1,495,556 1,196 2,692,001 2,154 

2574 1,512,487 1,210 2,722,477 2,178 

2575 1,529,418 1,224 2,752,952 2,202 
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2576 1,546,349 1,237 2,783,428 2,227 

2577 1,579,349 1,263 2,816,429 2,253 

2578 1,604,349 1,283 2,847,629 2,278 

2579 1,629,349 1,303 2,877,641 2,302 

2580 1,650,847 1,320 2,907,641 2,326 

2581 1,678,449 1,343 2,936,761 2,349 

2582 1,700,449 1,360 2,966,761 2,373 

2583 1,725,439 1,380 2,997,861 2,398 

หมายเหตุ : ปริมาณมูลฝอยคิดจากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.8 กิโลกรมั/คน/วัน (กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 

 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 

สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน 3 แหง ซ่ึงดำเนินการโดยภาคเอกชน

ท้ังหมด รายละเอียดดังนี้ 

 สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยตำบลบางปลา ตั้งอยูท่ีตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีสำหรับฝงกลบขยะมูลฝอยประมาณ 50 ไร พบวามีขยะเกาสะสมจำนวน 490,000 ตัน 

การบริหารจัดการ เปนการกำจัดแบบเทกองกลางแจง (Open Dump) แตเดิมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดสมุทรปราการ นำขยะมูลฝอยมากำจัด 15 แหง และนอกจังหวัด 3 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยรวม    

500-700 ตัน/วัน แตการดำเนินการไมไดมาตรฐานมีปญหารองเรียนน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และมีเหตุเพลิงไหม    

ในป 2555 องคการบริหารสวนตำบลบางปลา จึงระงับการตอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย คณะทำงาน

แกไขปญหาบอขยะบางปลา ซ่ึงมีนายอำเภอบางพลีเปนประธานไดสรุปใหปดและไมตออายุใบอนุญาตเนื่องจาก

บอขยะดังกลาวไมไดมาตรฐาน และไดมีการแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด หามนำขยะมากำจัดใน

บริเวณดังกลาว  

ปจจุบันบอขยะดังกลาวไมมีการรับกำจัดขยะมูลฝอยใหม และไดดำเนินการในสวนของขยะมูลฝอย

ตกคางสะสม ดังนี้ 

1. เจาของกรรมสิทธิ์รายท่ี ๑ ใหบริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเวอร จำกัด เชาท่ีดินเพ่ือ

จะนำไปสรางโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก (Pyrolysis Oil System) 

2 เจาของกรรมสิทธิ์รายท่ี ๒ ขายท่ีดินใหกับบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอรจี้ 

จำกัด เพ่ือจะทำการสรางศูนยบริหารจัดการขยะชุมชนโดยวิธีเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงอยูระหวางข้ันตอนการวางเงินมัดจำ 

 สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยตำบลแพรกษา ตั้ งอยู ท่ีตำบลแพรกษา อำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีสำหรับฝงกลบขยะมูลฝอยประมาณ 150 ไร พบวา มีขยะเกาสะสม

จำนวน 4,000,000 ตัน การบริหารจัดการ เปนการกำจัดแบบเทกองกลางแจง (Open Dump) มีบริษัท       

เดนชัยปากน้ำ จำกัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ แตเดิมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ   
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หลายแหง นำขยะมูลฝอยมากำจัด แตปจจุบันไมมีการรับขยะมูลฝอยใหมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

เอกชนรายใดเขามาเพ่ิมเติม เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม หลังเกิดเหตุมีบริษัทปูนซีเมนตติดตอขอรับขยะมูลฝอย

ตกคางสะสมไปกำจัด โดยไมคิดคาใชจาย แตเนื่องจากขาดงบประมาณในการขนสงขยะมูลฝอย จึงไมไดมีการ

ดำเนินการดังกลาว ทางเจาของบอขยะจึงมีการวางมาตรการในเฝาระวังและฟนฟู โดยมีการนำขยะเกาท่ีอยูใน

บอน้ำมาทำการตากและผึ่งใหแหง จากนั้นจึงใชดินกลบทับ มีการจัดเวรยามเพ่ือเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง      

ใช EM ระงับกลิ่นและกำจัดแมลง มีการติดต้ังเครื่องฉีดน้ำเพ่ือสเปรยน้ำใหเกิดความชื้น ปรับปรุงภูมิทัศนและ

จัดทำถนนโดยรอบบอขยะเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน 

 สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยตำบลแพรกษาใหม ตั้งอยูท่ีตำบลแพรกษาใหม อำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีประมาณ 161 ไร พบวามีขยะเกาสะสมจำนวน 1,600,000 ตัน 

การบริหารจัดการเปนการกำจัดการฝงกลบโดยมีการควบคุม (Control Dump) มีบริษัท อีสเทิรน เอเนอรจี้ 

พลัส จำกัด เปนเจาของ ซ่ึงเปนบอขยะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการนำขยะมาท้ิง 

ปริมาณขยะมูลฝอย 1,800 ตัน/วัน ปจจุบันทางบริษัท ไดมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีบอฝงกลบใหมใหถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลดวยการใชดินปดทับ มีการฉีดพน EM เพ่ือระงับกลิ่น มีการติดตั้งเครื่องรื้อรอนขยะเกาโดยการแยก

พลาสติกออกจากขยะซ่ึงจะสามารถลดปริมาณขยะฝงกลบได อีกท้ังกำลังดำเนินการกอสรางโรงผลิต

กระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิง RDF ขนาด 9.98 MW ซ่ึงคาดวาจะใชเวลากอสรางจำนวน 2 ป และมีการวางระบบ 

Water Treatment โดยใชวิธีการ Ultra Filter ซ่ึงจะสามารถบำบัดน้ำชะจากขยะไดในปริมาณ 1,000 ลูกบาศก

เมตร/วัน 

 สถานการณดานกากอุตสาหกรรม 

จากขอมูลการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม พบวาในป พ.ศ. 2562 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรปราการ              

ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) จำนวน 1,444,260.869 ตัน             

แบงออกเปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนอันตราย จำนวน 1,149,834.350 ตัน คิดเปนรอยละ 79.61 

และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวอันตราย 294,426.520 จำนวน ตัน คิดเปนรอยละ 20.39 รายละเอียดแยก

ตามอำเภอทองท่ีตามบัญชี 

ตารางท่ี 1.1-65 บัญชีสรุปปริมาณวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไดรับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2562 

ลำดับท่ี อำเภอ จำนวนรายการ ปริมาณ (ตัน) 

1 เมืองสมุทรปราการ 5,190 477,502.32 

2 บางบอ 507 35,377.11 

3 บางพลี 2,981 202,602.79 

4 พระประแดง 1,883 302,684.54 

5 พระสมุทรเจดีย 854 107,914.55 

6 บางเสาธง 3,053 318,179.56 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม 14,468 1,444,260.87 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)     | 93 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1.1-66 บัญชีปริมาณวัสดุท่ีไมใชแลว (ไมอันตราย) ท่ีไดรับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการป พ.ศ. 2562 

ลำดับท่ี อำเภอ จำนวนรายการ ปริมาณ (ตัน) 

1 เมืองสมุทรปราการ 2,417 343,595.98 

2 บางบอ 262 32,706.82 

3 บางพลี 1,452 172,210.24 

4 พระประแดง 930 252,652.57 

5 พระสมุทรเจดีย 423 98,984.02 

6 บางเสาธง 1,439 249,684.72 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม 6,923 1,149,834.35 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางท่ี 1.1-67 บัญชีปริมาณวัสดุท่ีไมใชแลว (อันตราย) ท่ีไดรับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการป พ.ศ. 2562 

ลำดับท่ี อำเภอ จำนวนรายการ ปริมาณ (ตัน) 

1 เมืองสมุทรปราการ 2,773 133,906.34 

2 บางบอ 245 2,670.29 

3 บางพลี 1,529 30,392.55 

4 พระประแดง 953 50,031.97 

5 พระสมุทรเจดีย 431 8,930.53 

6 บางเสาธง 1,614 68,494.84 
ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม 7,545 294,426.52 

แหลงท่ีมา : ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560) 

เม่ือไดตรวจสอบขอมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมเปนอันตรายท่ีมีจำนวนปริมาณสูง 5 อันดับ

แรก ไดแก (1) เศษเหล็ก จำนวน 127,209.60 ตัน  (2) เศษกระดาษ จำนวน 68,146.42 ตัน  (3) เศษโลหะ

จากการตัด จำนวน 48,378.00 ตัน  (4) เศษอลูมิเนียม จำนวน 32,422.09 ตัน และ (5) เศษโลหะจากการข้ึน

รูป จำนวน 30,000.00 ตัน และขอมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนอันตรายท่ีมีจำนวนปริมาณสูง 5 

อันดับแรก ไดแก (1) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต จำนวน 26,375.00 ตัน (2) กรดเกลือเสื่อมสภาพ จำนวน 

7,650.00 ตัน (3) กากสี จำนวน 4,858.67 ตัน (4) ภาชนะปนเปอน จำนวน 4,610.63 ตัน และ (5) เศษหนัง 

จำนวน 4,314.40 ตัน ซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท้ังหมดไดรับอนุญาตใหนำออกนอกบริเวณโรงงานจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือนำไปบำบัดหรือจำกัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการแลว  
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 เรื่องรองเรียนดานมลพิษ 

จากขอมูลสถิติการรองเรียนปญหาทางดานมลพิษของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา สถิติการรองเรียน

สวนใหญ เปนการรองเรียนประเด็นการสงกลิ่นเหม็นและขยะ ในป 2562 มีการรองเรียน 250 ครั้ง โดยสถิติ

การรองเรียนในป 2562 เพ่ิมข้ึนจากปกอนเปนสองเทา ซ่ึงโดยสวนใหญยังเปนประเด็นการสงกลิ่นเหม็นและ   

ฝุนละออง/เขมาควัน จากขอมูลการรองเรียนและสภาพของจังหวัด อาจชี้ไดวา เนื่องจากจังหวัดเนน

ภาคอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก จึงสงผลใหแนวโนมของปญหาและการรองเรียน     

ดานมลพิษมากข้ึน 

ตารางท่ี 1.1-68 สถิติเร่ืองรองเรียนดานมลพิษท่ีศูนยดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการรับแจง  

ป พ.ศ. 2559 – 2562 

รายงานสถิติทางการ ขอมูลรายป (เรื่อง) 

2559 2560 2561 2562 
จำนวนปญหา/เรื่องรองเรียนดานปญหาขยะ/ปญหา

มลพิษ 
134 295 129 250 

รอยละท่ีลดลงของขอรองเรียนดานปญหามลพิษ/

ปญหาขยะ 
43 63 33 26 

แหลงท่ีมา:  ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

7) สถานการณคุณภาพอากาศและเสียง 

 สถานการณคุณภาพอากาศ 

จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร จึงมีสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก และมีปญหาการจราจรติดขัดในยานชุมชนเชนเดียวกับจังหวัดปริมณฑลอ่ืนๆ 

สงผลใหมีปญหาดานมลพิษทางอากาศคอนขางมาก กรมควบคุมมลพิษ ไดทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศอัตโนมัติ 5 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ คือ 1. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2. โรงไฟฟาพระนครใต 

3. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  4. บานพักกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง

แร และ 5. การเคหะชุมชนบางพลี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปของจังหวัด

สมุทรปราการ ท่ีสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ไดมีการตรวจวัดปริมาณกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2), ฝุ นขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10),  

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และกาซโอโซน (O3) ซ่ึงเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศพบวาทุกดัชนีท่ีทำการตรวจวัดยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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ภาพท่ี 1.1-31 แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 5 แหง 

 
ภาพท่ี 1.1-32 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป พ.ศ. 2562 
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ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง 23 0 3 80 0 14 2.20 0.00 1.73 0.00 0.54 121 0 88 0 21

ต.บางโปรง อ.เมือง 22 0 7 161 0 20 4.50 0.00 1.75 0.00 0.44 158 0 132 4 31

ต.ตลาด อ.พระประแดง 27 0 4 123 0 13 4.80 0.00 1.91 0.00 0.47 174 0 102 0 23

ต.ตลาด อ.เมือง 33 0 5 107 1 26 3.20 0.00 2.50 0.10 0.91 81 0 61 2 15

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 19 0 1 131 0 18 3.35 0.00 3.07 0.00 0.60 211 0 152 1 31

คามาตรฐาน 40 30  -  -
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ภาพท่ี 1.1-33 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป พ.ศ. 2562 (ตอ) 

แหลงท่ีมา:  สำนักจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 

หมายเหตุ:  คามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไป 

 สถานการณดานมลภาวะทางเสียง 

เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเปนสถานท่ีตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ สงผลใหเกิดมลภาวะทางเสียง

จากสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงจากการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งสนามบินสุวรรณภูมิและ

พ้ืนท่ีขางเคียงพบวาจำนวนผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากการประเมินเสนเท่ียวบิน 76 เท่ียวพบวา 

(1 ) พ้ื น ท่ี ท่ี ได รั บผลกระทบสู ง ซ่ึ งมี ค า  NEF-Noise Exposure Forecast มากกว า 40                    

ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพระยะยาว มีจำนวน 4 หมูบาน ประชาชนผูไดรับผลกระทบมีจำนวน 1,147 

คน 

(2) พ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบปานกลาง ซ่ึงมีคา NEF-Noise Exposure Forecast เทากับ       

35-40 มีจำนวน 8 หมูบาน ประชาชนผูไดรับผลกระทบ มีจำนวน 4,392 คน 

(3 ) พ้ืนท่ี ท่ี ไดรับผลกระทบนอย ซ่ึงมีคา NEF- Noise Exposure Forecast เทากับ 30-35               

มีจำนวน 19หมูบานประชาชนผูไดรับผลกระทบ มีจำนวน 17,740 คน ซ่ึงสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพของ

ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เชน ปญหาสุขภาพจิต ไดแก ภาวะเครียด ปวดศีรษะ นอนไมหลับ เปนตน 

รวมท้ังปญหาความวิตกกังวลตาง ๆ ในดานความชัดเจนและการใหความชวยเหลือ เปนตน 

8) สถานการณคุณภาพนำ้ 

 คุณภาพน้ำแหลงผิวดิน 

จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยูริมฝงแมน้ำเจาพระยาบริเวณตอนปลายสุดของแมน้ำเจาพระยาเหนืออาว

ไทย แหลงน้ำสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการท่ีใชในการคมนาคม และใชประโยชนในการระบายน้ำ การทำ

เกษตรกรรม ไดแก แมน้ำเจาพระยา คลองสรรพสามิต คลองสำโรง คลองดาน คลองพระองคเจาไชยานุชิต 

และคลองประเวศบุรีรมย  

คา
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คา
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ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง 102 18 46 69 8 25 0.12 0.04 0.09 0.03 0.01 0.02

ต.บางโปรง อ.เมือง 84 11 33  -  -  - 0.15 0.03 0.07 0.09 0.01 0.02

ต.ตลาด อ.พระประแดง 105 12 34  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ต.ตลาด อ.เมือง 115 26 53  -  -  - 0.19 0.04 0.11 0.12 0.01 0.04

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 131 13 40  -  -  -  -  -  -  -  -  -

คามาตรฐาน 50 25 0.1  -

สถานี
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการของสำนักงานสิ่งแวดลอม           

ภาคท่ี ๖ (นนทบุรี) ซ่ึงไดทำติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี แบงออกเปนแมน้ำ

เจาพระยา จำนวน 2 สถานี ไดแก 1)แมน้ำเจาพระยาบริเวณท่ีวาการอำเภอพระประแดง (Ch03) และแมน้ำ

เจาพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (Ch01) คลองเชื่อมตอแมน้ำเจาพระยา จำนวน 3 คลอง 

ไดแก คลองลัดหลวง (LLC) คลองสำโรง (SRC) คลองบางปลากด (BPC) การเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหคุณภาพ

น้ำจำนวน 4 ครั้ง ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

เฉลี่ย ไตรมาส 1-2 พบวา แมน้ำเจาพระยาบริเวณท่ีวาการอำเภอพระประแดง (Ch03) มีคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ

น้ำเสื่อมโทรม (34 คะแนน) เปนแหลงน้ำประเภทท่ี 5 ซ่ึงไมเปนไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนด

ประเภทของแหลงน้ำในแมน้ำเจาพระยา แมน้ำนอย แมน้ำปาสัก และแมน้ำลพบุรี ท่ีระบุไวเปนประเภทท่ี 4 

และ 2) แมน้ำเจาพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (Ch01) มีคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำ เสื่อมโทรม 

(50 คะแนน) เปนแหลงน้ำประเภทท่ี 5 ซ่ึงไมเปนไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนดประเภทของ

แหลงน้ำในแมน้ำเจาพระยา แมน้ำนอย แมน้ำปาสัก และแมน้ำลพบุรี ท่ีระบุไวเปนประเภทท่ี 4 สำหรับคุณภาพ

น้ำในคลองเชื่อมตอกับแมน้ำเจาพระยาประกอบดวยคลองบางปลากด คลองลัดหลวง คลองสำโรง ผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๖ (นนทบุรี) พบวา คุณภาพน้ำเม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

น้ำในแหลงน้ำผิวดิน จัดอยูในประเภทท่ี 5 เปนแหลงน้ำ ท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ

เปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม โดยคลองสำโรง (SRC) มีคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำ เสื่อมโทรม (37 คะแนน) 

คลองบางปลากด(BPC) มีคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก (30 คะแนน) และคลองลัดหลวง (LLC)                

มีคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำ เสื่อมโทรม (37 คะแนน) จะเห็นไดวาคุณภาพน้ำผิวดิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

ท้ังคุณภาพน้ำในแมน้ำเจาพระยาและลำคลองเชื่อมตอมีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก โดยสาเหตุ

เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเปนพ้ืนท่ีทายน้ำของแมน้ำเจาพระยาและยังมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปน

จำนวนมากท้ังในรูปของนิคมอุตสาหกรรมและต้ังเปนโรงงานเดี่ยว ทำใหน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถูก

ปลอยออกมามีปริมาณมากและชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางหนาแนนมีการปลอยน้ำเสียโดยไมผานระบบ

บำบัด ถึงแมจะอยูติดกับทะเลแตการระบายน้ำออกสูทะเลไมสามารถทำไดตลอดเวลา เนื่องจากชวงปลายน้ำ

เวลาท่ีน้ำทะเลหนุนน้ำในแมน้ำจะถูกก้ันไวดวย น้ำทะเลและยังเปนท่ีรองรับความสกปรกท่ีตกคางตั้งแตตนน้ำ

มากองรวมกันทำใหแหลงน้ำไมสามารถบำบัด  น้ำเสียดวยวิธีตามธรรมชาติใหกลับคืนสูสมดุลไดทัน น้ำในแมน้ำ

จึงเสื่อมโทรมลง  
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ภาพที่ 1.1-34 แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 

แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มลพิษทางน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ มีสาเหตุสำคัญ คือ โรงงานและชุมชนเมือง ปล่อยน้ำทิ้งสู่แหล่ง
ธรรมชาติ รวมทั้งสารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ ทำให้แหล่งน้ำเสียเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ นอกจากน้ียังได้มี
การบังคับใช้กฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555” ออกตามความในมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำหนด
มลพิษ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องจดบันทึกสถิติและ
ข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            
ตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป ทั้งน้ีหากไม่ดำเนินการ
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษ

ก อ ก อ

คลองสําโรง เส่ือมโทรม
 (37)

ประเภทท่ี 5 x x x x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

ชุมชน
อุตสาหกรรม

การแก้ไขปัญหาทางตรง
- ติดต้ังถังดักไขมันประจําบ้านเรือน
- ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ลดการใช้นํ้าและ
ลดปริมาณนํ้าเสีย

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
 2560

BPC : คลองบางปลากด เส่ือม
โทรมมาก 

(30)

ประเภทท่ี 5 x x x x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

ชุมชน
อุตสาหกรรม

การแก้ไขปัญหาทางตรง
- ติดต้ังถังดักไขมันประจําบ้านเรือน
- ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ลดการใช้นํ้าและ
ลดปริมาณนํ้าเสีย

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
 2561

LLC: คลองลัดหลวง เส่ือมโทรม
 (37)

ประเภทท่ี 5 x x x x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

ชุมชน
อุตสาหกรรม

การแก้ไขปัญหาทางตรง
- ติดต้ังถังดักไขมันประจําบ้านเรือน
- ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกําเนิดมลพิษ
การแก้ไขปัญหาทางอ้อม
-รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ลดการใช้นํ้าและ
ลดปริมาณนํ้าเสีย

ข้อมูล พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
 2562

คุณภาพนํ้าในคลองเช่ือมต่อแม่นํ้าเจ้าพระยา (เฉล่ียไตรมาส 1-2)
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จำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไมเกิน 1 ป 

หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ท้ังนี้ ไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม 2555 ซ่ึงการ

ดำเนินการดังกลาวจะชวยใหคุณภาพน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพดีข้ึนได 

จากการตรวจสอบ พบวา มีโรงงานท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีในแตละปเกือบ 100 โรงงาน 

ซ่ึงจังหวัดใชมาตรการลงโทษทันทีกรณีพบการกระทำผิดรุนแรง เชน สั่งปดดำเนินการชั่วคราวเพ่ือใหปรับปรุง

แกไข สำหรับการยื่นตอใบอนุญาต/การขอขยายโรงงาน ไดแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบกระบวนการ

ผลิต ระบบสาธารณสุขในโรงงาน หากพบมีความบกพรองจะชะลอการกอสรางไวกอน กรณีพบการสรางปญหา

น้ำเสียจะไมออกใบอนุญาตให นอกจากน้ำเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว ยังมีน้ำเสียท่ีเกิดจากแหลง

อาคารพาณิชยและชุมชนตาง ๆ ที่อยูอาศัยกันอยางหนาแนน และขาดการจัดการในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

ในครัวเรือน 

 คุณภาพน้ำทะเลชายฝง 

กรมควบคุมมลพิษไดทำการเก็บตัวอยางน้ำทะเลเพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝง โดยบริเวณ

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 3 สถานี ไดแก บริเวณปากคลอง 12 ธันวา           

หนาโรงงานฟอกยอม กม.35 และปากแมน้ำเจาพระยา โดยไดทำการเก็บตัวอยางจำนวน 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 

(กุมภาพันธ-เมษายน) และฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) โดยผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทะเลในชวงป    

พ.ศ. 2562 เม่ือประเมินจากดัชนีคุณภาพน้ำทะเลท่ีสำคัญจะพบวา คุณภาพน้ำจัดอยูในระดับเสื่อมโทรมมาก 

โดยสวนใหญพารามิเตอร ท่ีบ งชี้ ถึ งปญหาคุณภาพน้ำ ไดแก  pH, DO, TCB, FCB และ NO3 ปญหา                    

กลุมแบคทีเรียและไนเตรทไนโตรเจนคอนขางสูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลและชายฝง สาเหตุท่ี

สำคัญบริเวณอาวไทยตอนในมีปากแมน้ำท่ีสำคัญ 4 สาย ท่ีสำคัญไหลมาตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ 

จึงเปนแหลงรองรับน้ำจืดท่ีมีของเสียและสารพิษปะปนมาจากตนน้ำ กลาวไดวาบริเวณนี้เปนจุดวิกฤติเก่ียวกับ

คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบริเวณท่ีจะตองมีการควบคุมและดูแลเปนพิเศษคือ บริเวณปากแมน้ำ

เจาพระยา ปากคลอง 12 ธันวา หนาโรงงานฟอกยอม กม.35 จังหวัดสมุทรปราการเพราะโดยตลอดเสนทางน้ำ

จะมีกิจกรรมตางๆ ตลอดสองฝ งลำน้ำ เชน แหลงชุมชน ตัวเมือง อุตสาหกรรม ทาเทียบเรือสินคา                  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เปนตน จึงทำใหของเสียและสารพิษนี้จะไหลลงสูทะเลบริเวณ          

ปากแมน้ำเจาพระยา และสงผลกระทบดานมลพิษตอน้ำทะเลและดินตะกอนดวย 

ตารางท่ี 1.1-69 แสดงขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝง 

สถานีตรวจวัด คร้ังที่ พารามิเตอร 

pH DO 

(mg/l) 

NO3 

(µg  N/l) 

TCB 

(MPN/100 

ml) 

FCB 

(CFU/100 

ml) 

As 

(µg/l) 

Pb 

(µg/l) 

Zn 

(µg/l) 

ปโตรเลียม

ไฮโดรคารบอน

รวม 

ปากคลอง 12 

ธันวา 

คร้ังที่ 1 7.7 4.32 133 240000 45000 <5.0 <3.00 28 0.78 

คร้ังที่ 2 7.4 4.73 295 33000 20 <5.0 <3.00 37.4 0.77 

หนาโรงงานฟอก

ยอม กม.35 

คร้ังที่ 1 8.01 5.52 123 240000 280000 <5.0 <3.00 Not 

Detect

ed 

0.43 
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สถานีตรวจวัด คร้ังที่ พารามิเตอร 

pH DO 

(mg/l) 

NO3 

(µg  N/l) 

TCB 

(MPN/100 

ml) 

FCB 

(CFU/100 

ml) 

As 

(µg/l) 

Pb 

(µg/l) 

Zn 

(µg/l) 

ปโตรเลียม

ไฮโดรคารบอน

รวม 

คร้ังที่ 2 7.48 3.71 304 33000 10 <5.0 <3.00 5.9 0.51 

ปากแมนำ้

เจาพระยา 

คร้ังที่ 1 7.89 4.89 223 220 54 <5.0 4.31 Not 

Detect

ed 

0.49 

คร้ังที่ 2 7.07 0.86 141 13000 460 9.08 16.9 52.8 0.78 

คามาตรฐานประเภทที่ 1 7.0 - 

8.5 

ไมนอย

กวา 4 

ไมเกิน 20 ไมเกิน 

1000 

ไมเกิน 70 ไมเกิน 

10 

ไมเกิน 

8.5 

ไมเกิน 

50 

ไมเกิน 0.5 

คามาตรฐานประเภทที่ 2 7.0 - 

8.5 

ไมนอย

กวา 6 

ไมเกิน 60 

คามาตรฐานประเภทที่ 3 7.0 - 

8.5 

ไมนอย

กวา 4 

คามาตรฐานประเภทที่ 4 7.0 - 

8.5 

ไมเกิน 100 ไมเกิน 1 

คามาตรฐานประเภทที่ 5 7.0 - 

8.5 

ไมเกิน 5 

คามาตรฐานประเภทที่ 6 7.0 - 

8.5 

 

 
ภาพท่ี 1.1-35 คุณภาพน้ำทะเลชายฝงรายจังหวัด ป 2562 

แหลงท่ีมา:  กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
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 คุณภาพน้ำบาดาล 

 แองน้ำเจาพระยาตอนลาง 

แองน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ คือ แองน้ำเจาพระยาตอนลาง ซ่ึงสถานการณแองน้ำ

เจาพระยาตอนลางพบวา มีปญหาการรุกล้ำและการกระจายตัวของความเค็ม การรุกล้ำของน้ำเค็มเขาสูแหลง

น้ำจืดเกิดข้ึนเม่ือมีการสูบน้ำบาดาลข้ึนมาใชมาก ทำใหแรงดันชั้นในน้ำบาดาลบริเวณท่ีมีการสูบน้ำลดต่ำลง 

น้ำเค็มในชั้นน้ำเดียวกันจากบริเวณท่ียังมีแรงดันสูงกวาจะไหลเขามาแทนท่ี หรือหากบริเวณดังกลาวอยูใกล              

ท่ีราบชายฝงทะเลน้ำทะเลก็จะไหลแทรกซึมรุกล้ำเขามาได อัตราการรุกล้ำของน้ำเค็มข้ึนอยูกับความแตกตาง

ของระดับน้ำระหวางบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำเค็มกับบริเวณท่ีระดับน้ำลดต่ำลงมาก เชน พ้ืนท่ีบริเวณจังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร คุณภาพน้ำแบงตามชั้นน้ำบาดาล ดังนี้ 

- ชั้นน้ำพระประแดง (PD Aquifer) ระดับความลึกไมเกิน 100 เมตร ชั้นน้ำบาดาลมีความลึก

ในชวง    60-80 เมตร พบปริมาณคลอไรดมีคาสูงมาก เกินเกณฑมาตรฐานใชอุปโภคบริโภค พบในบริเวณใกล

ปากแมน้ำเจาพระยา  

- ชั้นน้ำนครหลวง (NL Aquifer) ระดับความลึกไมเกิน 150 เมตร ชั้นน้ำบาดาลมีความลึกในชวง                       

100 - 140 เมตร ปริมาณคลอไรดมีคาสูงมากในบริเวณใกลปากแมน้ำเจาพระยา ปริมาณคลอไรดท่ีตรวจพบมีคา

มากกวา 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร  

- ชั้นน้ำนนทบุรี (NB Aquifer) ระดับความลึกไมเกิน 200 เมตร ชั้นน้ำบาดาลมีความลึกในชวง                    

170 – 200 เมตร พบบริเวณคลอไรดมีคาสูงมากเชนเดียวกับชั้นน้ำพระประแดงและชั้นนครหลวง ในบริเวณ               

ปากแมน้ำเจาพระยา โดยปริมาณคลอไรดท่ีตรวจพบมีคามากกวา 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณคลอไรดอยู

ในเกณฑอนุโลมใหใชอุปโภคได 

 เขตวิกฤติน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดฯ มีการสูบน้ำบาดาลจำนวนมากมาใชประโยชนเกินกวาอัตราการทดแทนของ             

น้ำบาดาลมาอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดปญหาแผนดินทรุดตามมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จึงไดประกาศเขตวิกฤติน้ำบาดาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2546 โดยในเขตจังหวัด

สมุทรปราการไดแบงเขตวิกฤตการณน้ำบาดาลออกเปน 3 พ้ืนท่ี ไดแก 

- เขตวิกฤตการณน้ำบาดาลอันดับท่ี 1 ไดแก พ้ืนท่ีท่ีมีการทรุดตัวของพ้ืนดินมากกวา 3 เซนติเมตร

ตอป และระดับน้ำบาดาลลดลงมากกวา 3 เมตรตอป ไดแก พ้ืนท่ีอำเภอบางพลี เฉพาะตำบลบางพลีใหญ 

ตำบลบางโฉลง ตำบลหนองปรือ ตำบลราชาเทวะ ตำบลบางแกว อำเภอบางเสาธง เฉพาะตำบลศีรษะจระเข

นอย และอำเภอเมืองสมุทรปราการ เฉพาะตำบลลางเมือง ตำบลบางเมืองใหม ตำบลสำโรงเหนือ ตำบล

เทพารักษ 

- วิกฤตการณน้ำบาดาลอันดับท่ี 2 ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการทรุดตัวของพ้ืนดินระหวาง 1-3 

เซนติเมตรตอป และระดับน้ำบาดาลลดลงระหวาง 2-3 เมตรตอป ไดแก พ้ืนท่ีอำเภอบางพลีเฉพาะตำบลบาง

ปลา อำเภอบางเสาธง เฉพาะตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจระเขใหญ อำเภอเมืองสมุทรปราการเฉพาะตำบล

แพรกษา ตำบลปากน้ำ ตำบลทายบาน ตำบลบางปู ตำบลบางดวน ตำบลบางโปรง และอำเภอพระประแดงเฉพาะตำบล
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สำโรงใต ตำบลบางหัวเสือ ตำบลสำโรงกลาง ตำบลบางหญาแพรก ตำบลบางกะเจา ตำบลบางกอบัว ตำบลบาง

น้ำผึ้ง 

- เขตวิกฤตการณน้ำบาดาลอันดับท่ี 3 ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการทรุดตัวของพ้ืนดินนอยกวา 1 

เซนติเมตรตอปและระดับน้ำบาดาลลดลงนอยกวา 2 เมตรตอป และบริเวณนอกเหนือเขตวิกฤต อันดับ 1 และ 2           

ของจังหวัดฯ อุตสาหกรรม 

1.2 ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ 

 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น 

1) ประเด็นปญหาในทองถิ่น 

จากการรวบรวมและสรุปปญหาจากแผนชุมชน แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาทองถ่ิน และภาคสวน

ตางๆ ในจังหวัด สามารถสรุปปญหาในทองถ่ินไดดังนี้ 

 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. ปญหาน้ำทวม ถือเปนปญหาสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากปญหาการทรุด

ตัวของแผนดิน และการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำใหพ้ืนท่ีลุมน้ำท่ีรกรางวางเปลาของเอกชนท่ีเคยเปนแหลง

รับน้ำฝนลดนอยลง โดยมีการถมพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเปนท่ีอยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ทำใหเกิดปญหาการ

ระบายน้ำไมทัน จนมีน้ำทวมผิวทางจราจรและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในชวงฤดูฝน และเม่ือน้ำทวมขังเปนเวลานานสงผลให

ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ การสัญจรไปมาเปนไปดวยความยากลำบาก นอกจากนี้ยังพบปญหา

การระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครสูทะเลในบางพ้ืนท่ีมีอุปสรรคในการไหลของน้ำไปสูสถานีสูบน้ำ ทำใหไม

สามารถเดินเครื่องสูบน้ำไดเต็มท่ี เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขิน มีวัชพืชจำนวนมาก มีการกอสรางสิ่งปลูก

สรางลุกล้ำลำคลอง และมีถนนสายสำคัญขวางทางน้ำ เชน ถนนออนนชุ ถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ เปนตน 

พ้ืนท่ีซ่ึงประสบปญหาดังกลาว ไดแก อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบอ และอำเภอพระสมุทร

เจดีย 

2. ปญหาน้ำเสีย ถือเปนปญหาท่ีสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีโรงงาน

อุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับพ้ืนท่ีชุมชนมีความหนาแนนสูง โดยมีแหลงกำเนิดสำคัญ 3 แหลง คือ  

(1) น้ำเสียจากชุมชน ประกอบดวยชุมชนผูพักอาศัยริมคลองชายทะเลและคลองสาขา ซ่ึงมีอยูอยางหนาแนน 

โดยสวนใหญไมมีระบบการบำบัดน้ำเสียของชุมชนกอนระบายลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ (2) น้ำเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ประกอบดวย น้ำเสียจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในพ้ืนท่ี ซ่ึงทำการท้ิงลง

แหลงน้ำธรรมชาติโดยไมผานการบำบัดตามขอกำหนด และ (3) น้ำเสียจากการเกษตร เกิดจากการสูบน้ำเขา-ออก 

บอปลาและบอกุง ซ่ึงมีการชะลางตะกอนเลนไปสะสมในแหลงน้ำ 

3. ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปญหาท่ีพบคือ ขยะมูลฝอยท่ีตกคางในชุมชนท่ีการ

จัดเก็บสถานท่ีหรือเขาจัดเก็บไมทันเวลาทำใหเปนสิ่งปฏิกูลท่ีเนาเหม็นนารำคาญ ไมมีระบบการคัดแยกขยะ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสถานท่ีท้ิงขยะหรือสถานท่ีกำจัดขยะเปนของตนเอง ตองเชาพ้ืนท่ีเอกชน 

ในการกำจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีกำจัดไม ถูกสุขลักษณะ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ  
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มีการลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยจากนอกเขต การกำจัดขยะมูลฝอยสวนใหญจะใชวิธีการฝงกลบและเทกอง 

ท่ีไมถูกสุขลักษณะ รวมท้ังประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการท้ิงขยะและการแยกประเภทขยะมูลฝอย 

จังหวัดสมุทรปราการมีขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ประมาณวันละ 2,200 ตันเศษ โดยปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จำนวน 47 แหง จากจำนวน 48 แหง ไดดำเนินการจัดเก็บเพ่ือนำไปกำจัดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ ณ บอขยะตำบลแพรกษาใหม พ้ืนท่ี 200 ไร จำนวนวันละ 1,800 ตัน ท่ีดำเนินการโดยบริษัท อีสเทิรน 

เอนเนอรจี้ พลัส จำกัด เพ่ือนำไปเปนขยะเชื้อเพลิง RDF ใชผลิตกระแสไฟฟาเอง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ

คัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใชประโยชนวันละประมาณ 350 ตัน สงผลใหในแตละวันจังหวัดสมุทรปราการ

สามารถกำจัดขยะได วันละประมาณ 2,140 ตัน คิดเปนรอยละ 95.70 สวนการกำจัดขยะมูลฝอยตาม               

Road Map มีการปดบอขยะจำนวน 2 แหง ไดแก บอขยะท่ีตำบลบางปลา อำเภอบางพลี พ้ืนท่ี 150 ไร และบอ

ขยะตำบลแพรกษา พ้ืนท่ี 160 ไร มีขยะตกคางประมาณ 10.09 ลานตัน ปจจุบันไดกำจัดไปแลวประมาณ            

9.4 ลานตัน คิดเปนรอยละ 94 

4. ปญหามลพิษทางอากาศ ถือเปนปญหาสำคัญอีกปญหาหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ 

เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก เกิดจากโรงงานและสถานประกอบการตาง ๆ เชน ซอมรถยนต เชื่อมเหล็ก 

เปนตน ทำใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในเรื่องสารเคมี และวัตถุมีพิษจากโรงงานท่ีไมมีระบบควบคุมมลพิษท่ีดี 

ทำใหประชาชนผูอาศัยไดรับสารพิษจนตองเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และพบผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ

มากกวาโรคอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีมลพิษท่ีเกิดจากการคมนาคมขนสงทางบก ในถนนสายสำคัญ 3 สาย คือ 

ถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารักษ และถนนก่ิงแกว-ลาดกระบัง โดยปญหาดังกลาวพบมากบริเวณอำเภอ 

บางพลีและอำเภอบางเสาธง 

5. ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาด ประมาณ    

45 กม. แตเนื่องจากพ้ืนท่ีบางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป และบางบริเวณเกิดกัดเซาะของน้ำทะเลเขามามาก 

สงผลให เสนชายฝงมีระยะทางเพ่ิมข้ึนเปน 74 กม. โดยพบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยู ในพ้ืนท่ี ต.นาเกลือ                

ต.แหลมฟาผา ต.บางปู และ ต.คลองดาน มีระยะทางรวมท้ังสิ้น 58,257 เมตร หรือคิดเปนรอยละ 79        

ของระยะทางตามแนวชายฝงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด อยางไรก็ตามในอดีตท่ีผานมาไดมีความพยายามในการ

ทำเข่ือนก้ันน้ำและปกไมไผเพ่ือเปนแนวกันคลื่น แตวิธีการดังกลาวก็เปนเปนการบรรเทาปญหาไดระดับหนึ่ง  

ซ่ึงปญหาดังกลาวจะตองใชงบประมาณคอนขางสูง และเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีจำนวนมาก 

 ปญหาดานสังคม 

1. ปญหายาเสพติดเนื่องจากเปนชุมชนเมืองท่ีมีเขตติดตอกรุงเทพฯ และเปนทางผาน

เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคตาง ๆ ไดงาย จึงเหมาะท่ีจะเปนแหลงพักยาเสพติดและมีการแพรระบาดในพ้ืนท่ีในกลุม

คนวางงาน ปญหาเยาวชน และผูใชแรงงานท่ีเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี มีการม่ัวสุม และเสพยาเสพติด นำไปสูการ           

กออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

2. ปญหาการวางงานในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตัวและมีการหลั่งไหลของแรงงาน            

ตางดาวเขามาในพ้ืนท่ีจำนวนมาก สงผลใหเกิดการลดปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นำไปสูการเกิด

ปญหาการวางงานมากข้ึน 
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3. ปญหาการบริการสาธารณสุขไมเพียงพอเนื่องจากมีประชากรแฝงและแรงงานตางดาว

อาศัยอยูในจังหวัดจำนวนมาก อีกท้ังแรงงานตางดาวมีการตั้งครรภสูง สงผลใหการบริการสาธารณสุขไมท่ัวถึง

และเพียงพอกับประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ซ่ึงมีมากเกือบเทาตัวของประชากรตามทะเบียนราษฎร 

 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ปญหาดานการจราจร เกิดปญหาสภาพการจราจรติดขัด เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของชุมชน

เมืองทำใหมีปริมาณรถยนตมีเปนจำนวนมากโดยเฉพาะในชวงระยะเวลาเรงดวน 

2. ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ สืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจและอาคารอุตสาหกรรม              

ในพ้ืนท่ีทำใหเกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ือใชประโยชนเปนจำนวนมาก 

3. ปญหาถนนชำรุด เนื่องจากรถบรรทุกมีปริมาณมากและมีการบรรทุกเกินท่ีกฎหมายกำหนด 

โดยเฉพาะในเขตอำเภอบางพลี 

4. ปญหาระบบสาธารณูปโภค พบวาประชาชนในบางพ้ืนท่ียังเขาไมถึงระบบสาธารณูปโภค 

ซ่ึงบางครอบครัวตองเสียคาใชจายในการใชน้ำประปาและไฟฟาในราคาสูงกวาปกติถึง 2-3 เทา  

2) ความตองการของประชาชนและแนวทางการแกไข 

จากการรวบรวมประเด็นความตองการจากภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุป

ประเด็นความตองการและแนวทางการแกไขปญหา ไดดังนี้ 

(1) ดำเนินการสรางโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีท่ียังเขาไมถึง และซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ีชำรุดเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

(2) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีทุกตำบลเรงรัดปราบปรามเก่ียวกับการคายา

เสพติด ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด คนหาผูเสพ ผูเก่ียวของกับยาเสพติด เพ่ือนำเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผูเสพยาเสพติดและการบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด พรอมท้ังบูรณาการการดำเนินการแกไขปญหายาเสพติด

กับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหความรูในการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

สถานประกอบการ สถานบริการ รานเกมส คาราโอเกะ ฯลฯ 

(3) ส งเสริมและเรงรัดให โรงงาน อุตสาหกรรมในเขตพ้ืน ท่ี  ให มีการจัดระบบคุณภาพ               

และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ มาดำเนินการเพ่ือลดภาวะมลพิษ ซ่ึงจะเปนการลดปญหา

สิ่งแวดลอม และเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม 

(4) ดำเนินการอยางเขมงวดในการตรวจสอบและบริหารจัดการมลพิษ ท้ังมลพิษทางอากาศ การ

ลดปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง และน้ำเสียท้ังจากภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และการเกษตร 

(5) ลดปญ หาการบริการด านสาธารณ สุข อาทิ  สถานพยาบาล อุปกรณ การแพทย                    

และบุคลากรทางการแพทย ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีไมเพียงพอ 

(6) ลดอัตราการวางงานของประชาชนในพ้ืนท่ี 6 อำเภอ รวมถึงเรงพัฒนาอาชีพแกประชาชน 

โดยใชทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเปนประโยชนใหมากท่ีสุด โดยการฝกอบรมอาชีพ การจัดหาตลาด ฯลฯ 

(7) ลดการกัดเซาะชายฝงทะเลในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย และ

อำเภอพระประแดง 
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(8) ดำเนินการกอสรางและขยายถนนสายหลักและสายรองและปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลัก

สายรอง พรอมท้ังกอสรางและซอมแซมทางเดินเทาสะพาน และระบบระบายน้ำท่ีเชื่อมโยงถนนสายหลัก       และ

สายรอง 

1.3 ผลการพัฒนาและการแกไขปญหาจังหวัดในชวงทีผ่านมา 

1) สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ท่ีผานมา 

จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563            

และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดสมุทรปราการไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน

บูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 31 โครงการ 48 กิจกรรม 

งบประมาณรวม 323,778,500 บาท และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท               

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 332,778,500 บาท สรุปผลการเบิกจาย รอยละ 83 กันเงินเหลื่อมปไวดำเนินการ          

8 โครงการ โดยจำแนกเปน 3 ผลผลิต ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.3-1 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ผลผลิต : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ จำนวน 8 กิจกรรมหลัก 14 โครงการ 29 กิจกรรมยอย  

งบประมาณ 222,443,900 บาท  

1. สงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

2,000,000 2,000,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2. ขยายโอกาสในการสรางอาชีพใหมใหแรงงานนอก

ระบบ 

1,000,000 1,000,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3. สงเสริมการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมเกษตร

ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

13,326,000 13,326,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือขาย

ผูประกอบการ OTOP และสงเสริมการตลาดสูสากล 

6,190,000 

 

6,190,000 

 

 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

5. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 303 ถนนสขุสวัสด์ิ 

ระหวาง กม.15+020 ถงึ กม.21+732 ระยะทาง 

6.712 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ  

9,800,000 9,800,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

6. กอสรางถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 

3268-คลองสำโรง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

11,956,000 11,956,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7. กอสรางยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยศาลเจาแม

ทับทิม หมูท่ี 5 ตำบลศีรษะจรเขนอย อำเภอบางเสา

ธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

3,251,600 3,251,600 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

8. กอสรางถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 

3268–ทางหลวงหมายเลข 3 ตำบลบางปลา อำเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

12,005,000 12,005,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

9. กอสรางถนน คสล. สาย สป. 1005 แยกทางหลวง

หมายเลข 3-บานบางพลีนอย ตำบลบานระกาศ 

อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

16,954,000 16,954,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

10. เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายแยก

ทางหลวงชนบทสาย สป.1006 – สถาบันการแพทย

จักรีนฤบดินทร (ชวงท่ี 1) ตำบลบางเพรียงอำเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

11,025,000 11,025,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

11. กอสรางถนน คสล. สายประชาราษฎรอุทิศ-บาน

คลองตนไทร ตำบลศีรษะจรเขนอย อำเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

16,954,000 16,954,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

12. กอสรางถนน คสล. สายบานคลองสวน-บานลาง 

ตำบลบานคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ 

10,045,000 10,045,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

13. กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ำ ค.

ส.ล. บริเวณซอยแสงเจริญสุขเชือ่มตอถนนซอยวโร

ชา หมูท่ี 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบอ จงัหวัด

สมุทรปราการ 

9,696,100 8,152,000.03 1,544,099.97 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

14. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ำและ

บอพักน้ำ บริเวณซอยทางเขาหมูบาน หมูท่ี 5 ตำบล

คลองสวน อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

4,202,800 3,913,308.52 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

15. กอสรางถนน คสล. เลียบคลองพระองคเจาไชยา

นุชิต หมูท่ี 7,9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

17,903,600 13,200,000 4,703,600 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

16. กอสรางยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยวิเวก พรอม

วางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมูท่ี 7 ตำบลศีรษะจรเข

นอย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

3,272,200 2,297,080 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

17. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายแยกวัดจรเขใหญหมู

ท่ี 5 ถึง ถนนวัดศรีวารีนอย หมูท่ี 6 ตำบลศีรษะจรเข

ใหญ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

14,401,100 10,500,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

18. กอสรางยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยคอนีเมก หมูท่ี 

12  ตำบลศีรษะจรเขนอย  อำเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 

7,276,500 5,928,280 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

19. กอสรางถนน คสล. เลียบคลองสุคันธ หมูท่ี 6 

ตำบล    บางบอ อำเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

4,410,000 3,690,000 720,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

20. กอสรางถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 

3268-คลองผูเฒา ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

8,036,000 8,036,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

21. เสริมผิวลาดพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายแยก

คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ - โรงเรียนคลองบางกะสี 

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

8,741,600 8,741,600 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

20. กอสรางถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 

3268-คลองผูเฒา ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

8,036,000 8,036,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

21. เสริมผิวลาดพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายแยก

คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ - โรงเรียนคลองบางกะสี 

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

8,741,600 8,741,600 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

22. กอสรางสะพานทางเดินเทา คสล. หมูท่ี 2 ตำบล

บานคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ  

850,600 850,600 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

23. ลาดยางถนนขุนสมุทรศิริโชติวัฒน(ทะเล) พรอม

ตีเสนจราจร หมูท่ี 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

712,800 712,800 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

24. กอสรางสะพานทางเทาและติดต้ังเสาไฟฟาสอง

สวางพรอมตีเสนจราจร และติดต้ังปายทางสัญจรทาง

จักรยาน หมูท่ี 5 เชื่อมหมูท่ี 8 ตำบลบางกระสอบ 

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

4,900,000 4,900,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

25. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

3,540,000 3,540,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

26. จัดทำสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัด

สมุทรปราการ 

1,150,000 1,150,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

27. สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการดวย

กิจกรรมกฬีา เพ่ือตามรอยโครงการพระราชดำริ 

2,000,000 2,000,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

28. โครงการสองลอทัวรปากน้ำ 1,900,000 1,900,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

29. สงเสริมเสนทางสินคา OTOP และบริการเพ่ือ

การทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

14,944,000 14,944,000 - 

 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

ผลผลิต : การพัฒนาดานสังคม จำนวน 16 โครงการยอย 

และ 1 รายการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 66,134,600 บาท 

30. เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายภาคประชาชนในการ

เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด

สมุทรปราการ ประจำป 2561 

3,666,800 3,356,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

31. TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตสำนกึ และสราง

กระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกนัและแกไขปญหายา

เสพติด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปงบประมาณ 

2561 

2,059,700 1,961,490.84 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

32. รณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพ

ติดโลก(26 มิถุนายน 2561) จังหวัด สมุทรปราการ

ประจำป 2561 

953,000 953,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

33. จัดซ้ือชุดทดสอบสารเสพติดเพ่ือการบำบัดรักษา

และติดตามผูเสพ/ผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ 

3,725,000 3,725,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

34. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ 

1,800,000 1,800,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

35. เสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพ

ติด 

697,000 697,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

36. สัมมนาเชิงปฏบัิติการพัฒนาเครือขาย

ประชาสัมพันธปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 

400,000 400,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

37. ฝกอาชีพผูสูงอายุ 3,000,000 3,000,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

38. เสริมทักษะชีวิตฝกอาชีพใหเด็กและเยาวชน 1,986,200 1,986,200 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

39. ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีสาธารณะ บริเวณ รพ.สต.       

นาเกลือ หมูท่ี 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  

1,140,700 1,140,700 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

40. กอสรางลานกีฬา คสล. หมูท่ี 4 ตำบลเปร็ง 

อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

11,461,200 11,461,200 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

41. กอสรางหลังคาเหล็กเมทัลชทีลานกีฬา หมูท่ี 7 

ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

7,920,000 7,920,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

42. กอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค

(แบบแพทยแผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) 

โรงพยาบาลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง อำเภอบาง

เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

12,125,300 5,959,000 2,025,300 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

43. พัฒนาเครือขายในการปองกันและแกไขปญหา

การคามนุษยรวมท้ังการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย 

700,000 700,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

44. พัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขายการปองกันและ

การแกไขปญหาการคามนุษย รวมท้ังการลักลอบเขา

เมืองผิดกฎหมาย 

1,000,000 1,000,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

45. เสริมสรางศักยภาพของหมูบานตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

4,499,700 4,499,700 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

46. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ 

9,000,000 8,329,055.50 670,944.50 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

ผลผลิต : การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 3 โครงการยอย 

งบประมาณ 44,200,000 บาท 

46. จัดทำฉลากลดคารบอน(Carbon Reduction) 3,000,000 3,000,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

47. สงเสริมการสรางและพัฒนาเครือขาย

อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 

2,000,000 2,000,000 - ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

48. กอสรางเขื่อนปองกันน้ำทวมเลียบริมฝงแมน้ำ

เจาพระยา บริเวณชุมชนวัดโรมันคาทอลิกถึง

สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระ

ประแดง  

39,200,000 30,450,920 8,750,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

 

 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัดสมุทรปราการไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน

บูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 14 โครงการ 42 กิจกรรมยอย 

งบประมาณรวม 381,191,100 บาท และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  9,000,000 บาท รวม

งบประมาณท้ังสิ้น 390,191,100 บาท จำแนกเปน 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
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ตารางท่ี 1.3-2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ประเด็นการพัฒนา ท่ี 1 สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมภิาคเขตเศรษฐกิจ

อาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) ขุดลอกคลองสำโรงในพ้ืนท่ีอำเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

29,746,000 29,746,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2) สงเสริมการจัดการขยะและนำ้เสียชุมชน ณ 

แหลงกำเนิด จังหวัดสมุทรปราการ  

1,270,000 1,270,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3) ยกระดับผลิตภัณฑภาคเกษตรสูตลาดโลก               10,380,800 10,380,800  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

4) สงเสริมการผลิตและแปรรูปสนิคาเกษตรปลอดภัย

และไดมาตรฐานดานพืช ประมง ปศุสัตว 

20,551,800 20,551,800  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนา ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข 

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และท่ัวถึง 

1) การขยายโอกาสในการสรางอาชีพใหมใหกับแรงงาน

นอกระบบ 

593,000 

 

593,000 

 

 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2) การสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระรา

โชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 

500,000 500,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3) รณรงคเสริมสรางสุขภาพแรงงานเพ่ืออาชีวอนามัยใน

การทำงานท่ีดี สูไทยแลนด 4.0  

861,100 861,100  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

4) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูใชแรงงานสูความ

เปน Excellent Labour  

441,500 441,500  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

5) ถมดินปองกนัน้ำทวม หมูท่ี 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอ

พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

3,551,000 3,551,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

6) รักสมุทรปราการ สรางสมุทรปราการ ดวยวิถี

พอเพียง 

 

1,207,100 1,207,100  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

7) เพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการและสงเสริม

การตลาดกลุมผูผลิต OTOP ใหสามารถดำเนินกจิการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

5,077,700 5,077,700  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

8) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ของดีของเดนจังหวัด

สมุทรปราการ 

167,800 167,800  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

9) เพ่ิมศักยภาพศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

1,065,200 1,065,200  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

10) ยกระดับศักยภาพหมูบานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ : การจัดทำจุดเรียนรู

เกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมการปลกูพืชไมใชดินดวย

ระบบไฮโดรโพนิกส สรางโรงเรือนสำหรับปลูกพืชไมใช

ดิน 

20,000,000 20,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกจิอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขต

เศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงขึ้น เพ่ือลดตนทุน

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา-ทาง

เขาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวาง กม.4+300-กม.

6+300 (ทางขนานดานขวาทาง) 

30,000,000 30,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2) บูรณะปรับปรุงสะพานและทออุโมงค ค.ส.ล. ทาง

หลวงหมายเลข 3413 ตอนทางเขาทาอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

20,000,000 20,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3) กอสรางกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุน

สมุทร - วัดทองรำไพ ตำบลแหลมฟาผา อำเภอพระ

สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

6,000,000 6,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

4) กอสรางถนนลูกรัง สายบานคลอง 3 - สถาบัน

การแพทยจักรีนฤบดินทร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

12,300,000 12,300,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

5) กอสรางถนนลูกรัง สายขนุสมทุรศิริโชติวัฒน - วัดขุน

สมุทรจีน (ชวงท่ี 2) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

30,250,000 30,250,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

6) กอสรางถนนลูกรังสายบานลาง - คลองกะออม (ชวง

ท่ี 2) ตำบลบานคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

9,500,000 9,500,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

7) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง

ชนบท สาย สป.1011 - คลอง  หัวเกลือ ตำบลบางปลา 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

9,200,000 9,200,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

8) กอสรางถนนลูกรังสายขุนสมทุรศิริโชติวัฒน - วัด

ทองรำไพ (ชวงท่ี 3) ตำบลแหลมฟาผา อำเภอพระ

สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  

22,000,000 22,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 



112 |     แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

9) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง

ชนบท สาย สป.1005 - บานทองสุข ตำบลคลองดาน 

อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

10,150,000 10,150,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

10) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาขวาง 

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ 

10,280,000 10,280,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

11) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู 6 - บาน

คลองไขนก ตำบลบางพลนีอย อำเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

4,950,000 4,950,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

12) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวัดคอลาด 

หมูท่ี 8, 10 และ 11 ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ  

18,150,000 18,150,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

13) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกคลองหกขาม

คลองบางกะสถีึงเคหะบางพลี โครงการ 3 พรอม

กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน    3 แหงหมู

ท่ี 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ 

50,000,000 50,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียว 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองเท่ียวจังหวัด

สมุทรปราการ 

970,000 970,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2) กอสรางอาคารสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

บานปากลัด หมูท่ี 18 ตำบลบางพ่ึง อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  

20,000,000 20,000,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3) สงเสริมการตลาดและการประชาสมัพันธการ

ทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

7,648,800 7,648,800  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

4) จัดทำสื่อประชาสมัพันธการทองเท่ียวจังหวัด

สมุทรปราการ 

5,500,000 5,500,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

5) สงเสริมการตลาดและการประชาสมัพันธการ

ทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการดวยกิจกรรมกีฬา 

2,400,000 2,400,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและ

แกไขปญหาภัยคุกคามความมัน่คง พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอยและ

จราจรเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนในพ้ืนท่ีอำเภอ

เมืองสมุทรปราการ 

1,076,000 1,076,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจาย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2) อบรมความรูและเสริมสรางเครือขายการปองกัน

อาชญากรรม 

285,600 285,600  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3) เสริมสรางความรูดานกฎหมายดานการบังคับคดีและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ 

73,400 73,400  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

4) อบรมใหความรูแกนายจาง/เจาของเรือประมงทะเล

เกี่ยวกับการไมบังคับใชแรงงาน และแรงงานขัดหนี ้

117,900 117,900  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

5) หันหลงัใหอาชญากรรม (TURN BACK CRIME) 260,000 260,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

6) รณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติด

โลก (26 มิถุนายน) ประจำป 2562 จังหวัด

สมุทรปราการ 

593,000 593,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

7) อบรมผูถูกคุมความประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติดใหโทษ 

360,000 360,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

8) TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตสำนึก และสราง

กระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกนัและแกไขปญหายาเสพ

ติด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปงบประมาณ 2562 

2,060,200 2,060,200  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

9) สงเสริมการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานประกอบการ 

165,200 165,200  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

 

และจากการวิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ปรากฏวา 

จังหวัดสมุทรปราการ ไดดำเนินงานตามยุทธศาสตรท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป          

(พ.ศ. 2561 - 2565) ซ่ึงกำหนดวิสัยทัศน (vision) ไวคือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” 

ภายใตวิสัยทัศนในการพัฒนาพ้ืนท่ี (area vision) คือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  

แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสมดุล 

กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” โดยกำหนดเปาประสงครวม 

ประเด็นยุทธศาสตร และตำแหนงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไวดังนี้   
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ตารางท่ี 1.3-3 ยุทธศาสตรและผลการดำเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561 – 2565 

ยุทธศาสตรและผลการดำเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561 - 2565 

เปาหมายการ

พัฒนา (Vision) 
“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” 

เปาหมายในการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

(Area vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

เปาประสงครวม 

(Ultimate 

goals) 

1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรใหมีศักยภาพ

และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยการเพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และฟนฟู

แหลงทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ไดรับ

บริการทางการแพทยท่ีดี มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมีระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีเพียงพอ 

3. ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการคา การลงทุนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน เชน ถนนสายหลัก สายรองระบบขนสงทางราง ไฟฟา ประปา

ฯลฯ ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4. มีรายไดจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหลงทองเท่ียวท่ีได

มาตรฐานและปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักทองเท่ียว การกลับมาเท่ียวซ้ำ เพ่ิมคาใชจาย

ตอหัว และการกระจายรายไดสูชุมชน 

ประเด็นการ

พัฒนา 

(Strategic 

issue) 

 

1. สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมิภาคเขต

เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนา

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา 

สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทา

เทียม และท่ัวถึง 

3. สงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคา

กับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการ

คมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรและผลการดำเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561 - 2565 

ประเด็นการ

พัฒนา 

(Strategic 

issue) 

 

4. สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจ

ของนักทองเท่ียวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism for All)  

5. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ

ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความม่ันคง พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก

ประชาชน 

ตำแหนงการ

พัฒนาจังหวัด

สมุทรปราการ 

(Positioning) 

1. เมืองอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการสงออก (Eco-Industrial Town) 

2. เมืองปริมณฑลศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคาเพ่ือรองรับการผลิต การคา 

การลงทุน การบริการ และการพาณิชย 

3. เมืองปริมณฑลนาอยู ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 

 

 สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 และ

ขอเสนอแนะ 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1: สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการ

แขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนา

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(1.1) ผลการดำเนินงานในชวงท่ีผานมา สามารถแบงไดออกเปน 4 ลักษณะโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ (1) ดานการสงเสริมการผลิตและสรางมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย  (2) ดานการปองกันและ

แกไขปญหาน้ำทวม (3) ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และ (4) ดานการบริหารจัดการขยะ 

ตารางท่ี 1.3-4 สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

โครงการ 

งบประมาณ (ลานบาท) 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2565 

1. ดานการสงเสริมการผลิตและสรางมูลคาสินคาเกษตร

ปลอดภัย 

13.3260 30.9326    

2. ดานการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวม 39.2000     

3. ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 5.0000     

4. ดานการบริหารจัดการขยะ  1.2700    
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(1.2) ขอเสนอแนะ การขับเคลื่อนวิสัยทัศนและตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนา, กล

ยุทธหลักรวมท้ัง Positioning ของจังหวัดใหประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเปน

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู ใหสงผลตอการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและโอกาสในการสราง

อาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี จำเปนจะตองจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการ

ใหครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาอยางเพียงพอ หากโครงการ/งบประมาณไมมีความชัดเจน จะไมสามารถสะทอน

ความสำเร็จในระดับยุทธศาสตรได อาทิ การจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาและเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตร การบริหารจัดการขยะ ถือเปนกิจกรรมท่ีมีความจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำ

ทุกป รวมท้ังการดำเนินงานในดานการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เขตนิคม

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ยานธุรกิจ และบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของ

จังหวัดฯ เปนพ้ืนท่ีรับน้ำจากภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงติดกับอาวไทย

บริเวณปากแมน้ำเจาพระยาจึงประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงและน้ำทวมเนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนอยูเปน

ประจำ ดังนั้น จึงควรมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ ภารกิจและแหลงงบประมาณในการดำเนินงานของแตละ

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจนและมีความตอเนื่อง 

สำหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีอยู ในกลุมดานการสงเสริมการผลิตสินคาปลอดภัยพบวาขาด 

ความเชื่อมโยงหรือการบูรณาการกิจกรรมในดานเกษตร ประมง และ ปศุสัตวท้ังในสวนของกิจกรรมกลางน้ำ

และกิจกรรมปลายน้ำ ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญจะเปนในลักษณะของภารกิจประจำของสวนราชการ/หนวยงาน     

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบยังไมสามารถบูรณาการกิจกรรมความรวมมือ 

เขากับสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมธุรกิจผูประกอบการในพ้ืนท่ี และภาคเอกชน 

ท่ีเก่ียวของไดเทาท่ีควร ดังนั้น ควรมีการทบทวนและทำความเขาใจกับสวนราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในทิศทางยุทธศาสตรจังหวัดฯ อยางสม่ำเสมอ 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการ

จัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทา

เทียม และท่ัวถึง 

(2.1) ผลการดำเนินงานในชวงท่ีผานมา สามารถแบงไดออกเปน 4 ลักษณะโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ (1) ดานการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ (2) ดานการสงเสริมสินคาชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน 

(OTOP) (3) ดานการสงเสริมการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต และ (4) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และโลจิสติกส  
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ตารางท่ี 1.3-5 สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  

โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2565 

1. ดานการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ 7.4997 1.8956    

2. ดานการสงเสริมสินคาชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 6.1900 7.5178    

3. ดานการสงเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  0.5000    

4. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 32.6472     

      

 

(2.2) ขอเสนอแนะ การขับเคลื่อนวิสัยทัศนและตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนา, กล

ยุทธหลักรวมท้ัง Positioning ของจังหวัดใหประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเปน

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู ใหสงผลตอการเพ่ิมศักยภาพการเปนเมืองนาอยูเปนแหลงท่ีอยูอาศัย

รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง ตามแผนพัฒนาภาคกลาง จังหวัดจำเปนตองมีการจัดทำโครงการพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต ในลักษณะการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ ภารกิจของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ โดยสอบถามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีใหทราบปญหาความตองการและวิธีการดำเนินงาน 

รวมท้ังขอจำกัดของพ้ืนท่ีและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือปองกันปญหาขอขัดแยงของประชาชนในพ้ืนท่ี 

และความพรอมของพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ ท้ังนี้ ควรจัดทำระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานใน

ลักษณะดังกลาว และจัดทำกิจกรรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยใชองคกรกรรมการ

ชุมชน/กรรมการหมูบานเปนกลไกในการกำหนดปญหาความตองการและผานการกลั่นกรองในระดับ

แผนพัฒนาขององคการบริหารการปกครองสวนทองถ่ินและแผนพัฒนาอำเภอดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะ

การพัฒนาพ้ืนท่ีมิใชจำกัดอยูท่ีทางดานกายภาพ น้ำไหล ไฟสวาง ทางดีเทานั้น แตยังตองคำนึงถึงการพัฒนา

ดานจิตใจ วิถีชุมชนดวย สำหรับการดำเนินโครงการดานฝกอาชีพและการสงเสริมสินคา OTOP ควรแบง

ภารกิจ หลักสูตร และกลุมเปาหมาย ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและมุงเนนการพัฒนา

กลุมเปาหมายใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน  

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3: สงเสริมระบบ Logistics สูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการ

บริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขงขัน 
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(3.1) ผลการดำเนินงานในชวงท่ีผานมา  ไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมในดานการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรองในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงตามแผนพัฒนาภาคกลาง ซ่ึงจะมาพรอมกับรถไฟฟา จำนวน 

3 สายครอบคลุมพ้ืนท่ี  ของจังหวัด รวมท้ังการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม Logistics การ

ทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและสรางโอกาสในการสรางอาชีพ รายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี  

ตารางท่ี 1.3-6 สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2565 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเสนทางคมนาคมเพ่ือ

เช่ือมโยงถนนสายหลักและถนนสายรอง การฝกอบรมและพัฒนา

อาชีพ 

193.1715 232.78    

      

 

(3.2) ขอเสนอแนะ จากการดำเนินงานในชวง 2 ปงบประมาณ ท่ีผานมา พบวา

แผนงาน/โครงการในดานกิจกรรมโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางคมนาคม โครงการท่ีมี

พ้ืนท่ีดำเนินงานอยูในเขตชุมชนเมืองจะประสบปญหาความลาชาของการดำเนินงานอันมีอุปสรรคมาจากการท่ี

หนวยดำเนินงานยังขาดความรอบคอบในการวางแผนหรือลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจหนางานรวมกับหนวยงานตางๆท่ี

เก่ียวของ อาทิการรื้อถอน/ยายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การวางแผนการจราจรในเขต

ชุมชนเมืองในชวงระหวางการกอสราง หรือ ยังไมสามารถทำความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียใน

พ้ืนท่ีไดอยางครอบคลุม จึงทำใหการดำเนินงานมีความลาชากวาแผน ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงควรซักซอมความเขาใจในภารกิจหนาท่ีระหวางสวนราชการ หนวยงาน อำเภอ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการกำหนดแผนงาน/โครงการใหมีความชัดเจน เพ่ือหนวยงานจะไดมีระยะเวลา

ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนสำรวจพ้ืนท่ีการดำเนินงาน และ จัดเตรียมเอกสารประกอบการ

จัดซ้ือจัดจางไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรปราการเปนพ้ืนท่ีลุมพ้ืนดินออนนุมและ

ทรุดตัว รวมท้ังมีภาวะน้ำทะเลหนุนหรือน้ำทวมขังในชวงฤดูฝน ในขณะท่ีสภาพเมืองเปนแหลงอุตสาหกรรม              

แหลงชุมชน และเปนท่ีต้ังของสนามบินสุวรรณภูมิ ทำใหมีรถบรรทุกขนาดใหญ และรถยนตท่ัวไปวิ่งสัญจรใน

พ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก สงผลตอความเสียหายของผิวทางและการจราจรติดขัด จึงจำเปนตองมีโครงการพัฒนา

โครงขายทางถนนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4: สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจ

ของนักทองเท่ียวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism for All)  
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(4.1) ผลการดำเนินงานในชวงท่ีผานมา สามารถแบงไดออกเปน 2 ลักษณะโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ (1) ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัด (2) ดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ

และเชิงศาสนา 

ตารางท่ี 1.3-7 สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565 

โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2565 

1. ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัด 23.534 16.5188    

2. ดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา  20.0000    

      

 

(4.2) ขอเสนอแนะ ในประเด็นการพัฒนาท่ี 4 โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดฯ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 โดยสวนใหญจะอยูในดานการพัฒนาบุคลากร การเสริมสราง

เครือขายและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว ซ่ึงจังหวัดฯ ไดพยายามสงเสริมใหมีแผนงานโครงการพัฒนาดาน

การอยางครอบคลุม ท้ังดานสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน การสงเสริมกิจกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา

ดานการทองเท่ียวโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัด รวมเปนเจาภาพในการดำเนินงานและบูรณาการความรวมมือ อยางไรก็ตามลักษณะกิจกรรมสวนใหญ

ยังเปนลักษณะของการฝกอบรม ดังนั้น จังหวัดฯ จึงไดสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันผลักดันให

ภาคเอกชนผูประกอบการดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับพ้ืนท่ี เพ่ือ

กระตุนการตลาดดานการทองเท่ียวในรูปแบบ Roadshow และ Press tour รวมท้ังกิจกรรมสันทนาการและ

สินคาดานการทองเท่ียวใหเกิดหวงโซคุณคา (Value Chain) ข้ึนในพ้ืนท่ี 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5: เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน  

โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความม่ันคง 

(5.1) ผลการดำเนินงานในชวงท่ีผานมา สามารถแบงไดออกเปน 3 ลักษณะโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ (1) ดานการสงเสริมความปรองดองสมานฉันท (2) ดานการสงเสริมอาสาสมัครเพ่ือดูแลความ

ปลอดภัยของประชาชน และ (3) ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ตารางท่ี 1.3-8 สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

โครงการ งบประมาณ (ลานบาท) 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 

2565 

1. ดานการสงเสริมอาสาสมัครเพ่ือดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชน 

6.6862 1.8129    

2. ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 13.3015 3.1784    
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(5.2) ขอเสนอแนะ เนื่องจากประเด็นการพัฒนาท่ี 5 จะมีภารกิจสวนใหญอยู ท่ี

หนวยงานดานความม่ันคง    ซ่ึงเปนภารกิจปกติ หรือ ภารกิจประจำของแตละหนวยงาน จากการดำเนินงาน

ในชวง 4 ป ท่ีผานมาพบวาสวนราชการและหนวยงานท่ีมีภารกิจดานความม่ันคง ยังไมสามารถจัดทำแผนงาน/

โครงการ ท้ังในระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน ระดับกรม ไดอยางครอบคลุมเพียงพอ หรือสอดรับกับบริบทของพ้ืนท่ี 

เนื่องจากขาดความชัดเจนในการเชื่อมตอนโยบายจากหนวยงานระดับสวนกลางนำมาสูระดับปฏิบัติ ประกอบ

กับบุคลากรท่ีมีภารกิจดานความม่ันคงขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการ กรอบแนวทางและหลักเกณฑใน

การจัดทำแผนงาน โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงงบประมาณตางๆ โดยมากมักจะ

เสนอแผนงานท่ีเปนงานปกติท่ีดำเนินการเปนประจำ อาทิ ภารกิจของกรมการปกครอง กอ.รมน. ป.ป.ส. ตำรวจ จึง

ไมสอดคลองกับหลักเกณฑการเสนอของบประมาณจังหวัดฯ ท่ี ก.บ.ภ. กำหนด ประกอบกับการดำเนินงานใน

ระดับสวนกลางเอง ก็ยังไมเขาใจในบริบทและกระบวนการจัดทำแผนในระดับจังหวัด ดังนั้น จึงทำใหการสั่งการ

ดานการจัดทำแผนงานดานความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ี เปนเพียงการนำเสนอแผนงานประจำและไมสามารถ

บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานไดเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว สวนราชการระดับกรม และ สวน

ราชการ/หนวยงานสวนกลางสวนภูมิภาค ควรบูรณาการทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานความม่ันคงในระดับ

จังหวัดฯ สำหรับระดับจังหวัดฯ ควรมอบหมายท่ีทำการปกครองจังหวัด เปนหนวยงานเจาภาพในการบูรณาการ

แผนงานดังกลาว  

 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จังหวัดสมุทรปราการไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบประมาณรวม 362,931,500 บาท ประกอบดวย 5 โครงการ 18 กิจกรรมหลัก 25 กิจกรรมยอย 

งบประมาณ 353,931,500 บาท และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 

9,000,000 บาท จำแนกเปน 5 ผลผลิต ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.3-9 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
เงินเหลือจาย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ผลผลิต/โครงการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ จำนวน 5 โครงการ 

1) เพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการและสงเสริม

การตลาดกลุมผูผลิต OTOP จังหวัดสมุทรปราการ 

5,406,000 5,406,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ของดีของเดน

จังหวัดสมุทรปราการ  

200,000 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

3) รณรงคเสริมสรางสุขภาพแรงงานเพ่ืออาชีวอนา

มัยในการทำงานท่ีดี สูไทยแลนด 4.0  

333,000 - - ยกเลิก 

นำเขาพ.ร.บ.

โอนฯ 

4) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสมุทรปราการพรอม

กาวสูศตวรรษท่ี 21 

9,417,800 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
เงินเหลือจาย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

การใชเงินเหลือจาย     

5) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ 

1,240,100 1,240,100  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2. ผลผลิต/โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส จำนวน 12 โครงการ 

6) ปรับปรุงซอมแซมสะพาน คสล. ขามคลอง

สำโรง ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ 

3,000,000 2,940,000 60,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

7) กอสรางบูรณะปรับปรุงสะพานและทออุโมงค ค.

ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางนา-บางปง 

กม.19+727.50 (สะพานคลองสำโรง) ตำบลสำโรง

เหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 

14,500,000 8,508,000 5,992,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

8) กอสรางบูรณะปรับปรุงสะพานและทออุโมงค ค.

ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบางนา-บางปง 

กม.24+978.74 (สะพานคลองมหาวงษ) ตำบล

ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ  

30,000,000 26,283,819.50 3,716,180.50 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

9) บูรณะผิวทางและระบบระบายน้ำโครงขายทาง

หลวงเชื่อมโยงระหวางภาค  ทางหลวงหมายเลข 3 

ตอน แบร่ิง – ทายบาน – บางตำหรุ ชวง กม.

31+000 - กม.36+200 , ชวง กม.37+000 – กม.

37+950 และชวง กม.40+030 – กม.40+510  

91,000,000 89,340,000 1,660,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

10) กอสรางถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท 

สาย สป.1006 – เคหะบางพลี (C2) อำเภอบางเสา

ธง จังหวัดสมุทรปราการ 

22,000,000 21,997,000 3,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

11) กอสรางถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท

สาย สป.1006 – เคหะบางพลี แยก 2 (ชวงท่ี 2) 

อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

21,000,000 20,993,200 68,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

12) กอสรางถนน คสล. สายแยก ทล.3268 – 

โรงเรียนสาธิตบางนา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

15,700,000 146,950,000 1,005,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

13) กอสรางถนน คสล.สายชูทวีอุทิศ – สุมล

ประชาราษฎร ตำบลศีรษะจระเขนอย อำเภอบาง

เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

20,000,000 18,900,000 1,100,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
เงินเหลือจาย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

14) ปรับปรุงโครงสรางรางระบายน้ำถนนสาย

ประชาสามัคคี ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอ

พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

3,600,000 3,520,000 80,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

15) กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 3, 7 และ 12  ตำบล

ศรีษะจรเขนอย อำเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 

29,750,000 24,439,000 5,311,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

การโอนเปลี่ยนแปลงจากโรงการท่ียกเลิก     

16) ปรับปรุงทางหลวงระบบไฟฟาและแสงสวาง 

และงานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 

3 ตอนแบร่ิง-ทายบาน-บางตำหรุ กม.31+000 - 

กม.40+550 

19,950,000 19,937,000 13,000 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

17) กอสรางถนน คสล. สายแยก 3116-เทพารักษ  

ตำบลแพรกษาใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

30,000,000 29,979,200 20,800 ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

3. ผลผลิต/โครงการพัฒนาดานการทองเท่ียวในระดับประเทศและสากล จำนวน 4 โครงการ 

18) เพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวและเครือขาย 

540,900 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ  

19) การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการดานการ

ทองเท่ียวท่ีเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ี 

7,000,000 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

20) ประชาสัมพันธเสนทางทองเท่ียวชุมชนคุงบาง

กะเจา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2,600,000 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

21) ปนจักรยานสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัด

สมุทรปราการ 

 

1,321,900 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

4. ผลผลิต/โครงการเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน  

จำนวน 7 โครงการ 

22) สรางความรู ความเขาใจเครือขายการเฝาระวัง

และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน 

2,248,800 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

23) รณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยา

เสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำป 2563 

593,000 593,000  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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กิจกรรมหลกั/โครงการ/กิจกรรมยอย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
เงินเหลือจาย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

24) อบรมใหความรูความเขาใจเร่ืองกฎหมาย

แรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปองกัน

ปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแนวทางใน

การจัดระเบียบแรงงานตางดาว 

374,800 - - ยกเลิก 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

25) TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตสำนกึ และ

สรางกระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำป

งบประมาณ 2563 

715,600 715,600  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

26) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ 

5,400,100 5,400,100  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

การใชเงินเหลือจาย     

27) สรางความรู ความเขาใจเครือขายการเฝาระวัง

และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน 

2,248,800 2,248,800  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

28) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ 

5,400,100 5,400,100  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

5. ผลผลิต/โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางเสริมศักยภาพดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 2 โครงการ  

29) สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร

ปลอดภัยและไดมาตรฐานดานพืช ประมง ปศุสัตว 

17,279,600 14,907,600  ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

 

นำเขา พ.ร.บ.

โอนฯ 

จำนวน 

2,372,000 

บาท 

30) กอสรางเขื่อนเรียงหินปองกนัการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล หมูท่ี 11 ตำบลคลองดาน อำเภอบาง

บอ จังหวัดสมุทรปราการ 

49,950,000 - - ยกเลิก/โอน

เปลี่ยนแปลง 

รายการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

31) คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ 

9,000,000 5,965,801.76 -  
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ส่วนท่ี 2 
ประเดน็การพัฒนาจังหวัดสมทุรปราการ 
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สวนท่ี 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 

2.1 บทวิเคราะห 

  การวิเคราะหขอมูลจากตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทำขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัด          

พ.ศ. 2559 โดยแยกมิติการพัฒนาเปน 4 ดาน ไดแก การพัฒนาแบบท่ัวถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว และประสิทธิภาพของภาครัฐ  โดยจังหวัด

สมุทรปราการมีผลการพัฒนา ดังนี้ 

จากขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดขางตน แสดงใหเห็นวา ป 2561 ในภาพรวมจังหวัด

สมุทรปราการ มีมิติการพัฒนาท่ีสูงกวาคากลางของประเทศ โดยเม่ือมองแยกรายมิติจะพบวามิติการพัฒนา

แบบท่ัวถึง และ มิติประสิทธิภาพของรัฐจะมีคาการพัฒนาท่ีสูงกวาคากลางของประเทศ แตในสวนของมิติการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวยังมีคา

การพัฒนาท่ีต่ำกวาคากลางของประเทศ 

ตารางท่ี 2.1-1 แสดงขอมูลตัวชีวั้ดการพัฒนาของจังหวัดเปรียบเทียบกับคากลางของประเทศ 

มิต ิ

ปกอนหนา ปปจจุบัน 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

คากลางของ 

ประเทศ 
สูง/ตำ่ 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

คากลางของ 

ประเทศ 
สูง/ตำ่ 

ภาพรวม 33.31 31.63 สูง (1.68) 36.98 31.27 สูง (5.71) 

1. การพัฒนาแบบทั่วถึง   38.86 20.85 สูง (18.01)  51.61 27.14 สูง (27.14)  

2. การเติบ โตทางเศรษฐกิจ   

และการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

26.56 28.14 ต่ำ (-1.58)  26.44 29.73 ต่ำ (-3.29)  

3 . ก าร เติ บ โตทางเศรษฐ กิจ       

สีเขียว 

22.01 33.43 ต่ำ (-11.42) 21.78 22.53 ต่ำ (-0.75) 

4. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 45.82 44.08 สูง (1.74)  48.10 45.68 สูง (2.42)  

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

เม่ือพิจารณาขอมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดในแตละมิติพบวา มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึงสวนใหญ  

ตัวชี้วัดมีคาสูงวาคากลางของประเทศ ยกเวน ตัวชี้วัดอัตราสวนแพทยตอประชากรมีคาต่ำกวาคากลางของ

ประเทศ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสวนใหญตัวชี้วัดมีคาต่ำกวาคา

กลางของประเทศ ยกเวนตัวชี้วัดอัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนและผลิตภาพแรงงานท่ีมีคาสูง

กวาคากลางของประเทศ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวสวนใหญตัวชี้วัดมีคาต่ำกวาคากลางของประเทศ 

ยกเวนตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดท่ีมีคาสูงกวาคากลางของประเทศ นอกจากนี้ยังมี

ตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพของรัฐท่ีมีคาต่ำกวาคากลางของประเทศ ซ่ึงตองไดรับการพัฒนา ไดแก ตัวชี้วัด     

รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ HA รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟา และรอยละ

ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด 
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ตารางท่ี 2.1-2 แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วดั 
ประเทศ สมุทรปราการ 

หนวย 
ปกอนหนา ปปจจุบัน ปกอนหนา ปปจจุบัน 

การพัฒนา 

แบบทั่วถึง 

1) รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน*  12.49 10.43 1.04 1.02 รอยละ 

2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได*  0.411 0.411 0.358 0.358 - 

3) รอยละผูอยูในระบบประกันสังคมตอกำลังแรงงาน 18.00 18.76 65.03 64.88 รอยละ 

4) อัตราสวนแพทยตอประชากร*  3262 2,980 5478 2570 คน/แพทย 

5) จำนวนป การ ศึกษาเฉ ล่ียประชากรไทย 

อายุ 15-59 ป  

8.68 8.90 9.77 10.20 ป 

6) คาเฉล่ียคะแนน O-net ม.3  32.30 34.95 33.67 37.19 คะแนน 

การเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจ 

7) อัตราการเปล่ียนแปลงของรายไดเฉล่ียของ

ครัวเรือนในจังหวัด  

4.98 1.75 12.14 -6.96 รอยละ 

8) อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 0.26 -0.41 -7.07 -1.36 รอยละ 

9) อัตราการวางงาน*  0.68 0.75 1.25 1.03 รอยละ 

10) อัตราสวนหนี้เฉล่ียตอรายไดเฉล่ียของครัวเรือน* 6.27 6.67 7.02 3.44 เทา 

11) อัตราสวนการออมเฉล่ียตอรายไดเฉล่ียของ

ครัวเรือน  

21.84 19.97 11.44 12.28 รอยละ 

12) ผลิตภาพแรงงาน  95581 110,895 682530 414167 บาท/คน 

การเตบิโตทาง

เศรษฐกิจสีเขียว 

13) อัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ปาไมในจังหวัด -3.32 0.01 23.55 72.02 รอยละ 

14) ปริมาณขยะในจังหวัด*  252,449 247,105 739,231 747,885 ตัน 

15) สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิง 

 เพื่อยานพาหนะตอประชากร*  

266 284 648 757 ลิตร/คน 

16) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือน 

 ตอประชากร* 

443 464 986 1,059 กิโลวัตต-

ชม./คน 

17) สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคที่ไมใชครัวเรือน

ตอ GPP * 

6,915 7,289 12,291 12,287 กิโลวัตต-ชม./

ลบ. 

18) สั ด ส ว น ป ริ ม า ณ น้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง ใ น

ภาคอุตสาหกรรมตอGPP ภาคอุตสาหกรรม*  

276 178 563 501 ลิตร/ลาน

บาท 

ประสิทธภิาพ 

ของภาครัฐ 

19) รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพ HA 

60.00 74.76 40.00 60.00 รอยละ 

20) รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงน้ำประปา  15.57 15.77 64.35 65.39 รอยละ 

21) รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา 88.16 88.41 72.89 74.12 รอยละ 

22) รอยละของประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต 28.30 32.73 37.45 43.70 รอยละ 

23) รอยละภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บไดตอรายไดรวมที่

ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

10.13 12.19 22.68 23.31 รอยละ 

24) ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด 75.51 92.11 36.74 56.00 รอยละ 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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ภาพท่ี 2.1-1 ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดสมุทรปราการ ใน ป 2561 พบวา 

จังหวัดสมุทรปราการมีตัวช้ีวัดท่ีผานเกณฑ (สูงกวาคากลางของประเทศ) จำนวน 12 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด            

ท่ีตกเกณฑ (ต่ำกวาคากลางของประเทศ) จำนวน 12 ตัวช้ีวัด ซ่ึงจะตองนำประเด็นปญหามาวิเคราะห

สาเหตุ/ปจจัย และแนวทาง การแกไขปญหาเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและแผนงาน/

โครงการ   โดยมีประเด็นปญหา ท่ีสำคัญในแตละมิติ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2.1-2 แสดงตัวชีวั้ดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  

จังหวัดสมุทรปราการ, 

ภาพรวม, 36.98

จังหวัดสมุทรปราการ, 

การพัฒนาแบบทั่วถึง  , 

51.61

จังหวัดสมุทรปราการ, 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

, 26.44

จังหวัดสมุทรปราการ, 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

สีเขียว, 21.78

จังหวัดสมุทรปราการ, 

ประสิทธิภาพของ

ภาครัฐ, 48.1

คากลางของประเทศ, 

ภาพรวม, 31.27
คากลางของประเทศ, 

การพัฒนาแบบทั่วถึง  , 

27.14

คากลางของประเทศ, 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ, 

29.73

คากลางของประเทศ, 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

สีเขียว, 22.53

คากลางของประเทศ, 

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

, 45.68

จังหวัดสมุทรปราการ

คากลางของประเทศ
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1) มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง ( Inclusive Growth – IG ) 

 แสดงการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสูคนสวนใหญของสังคมโดยวัดจาก 3 ประเด็น

สำคัญ ประกอบดวย ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ โครงขายความคุมครองทางสังคม และการเขาถึงโอกาส

ทางเศรษฐกิจและสังคม ในมิตินี้ถึงแมในภาพรวมจังหวัดจะมีการพัฒนาสูงกวาคากลางของประเทศ มีรอยละ

ของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนเพียงรอยละ 1.02 (คากลางของประเทศ รอยละ 10.43) โดยสัมประสิทธิ์  

การกระจายรายไดของจังหวัดเทากับ 0.358 (คากลางของประเทศเทากับ 0.411) และรอยละผูอยูในระบบ

ประกันสังคมตอกำลังแรงงานรอยละ 64.88 (คากลางของประเทศ รอยละ 18.76) ซ่ึงจะเห็นวาเกินคากลาง

ของประเทศคอนขางมาก แตจังหวัดจะตองใหความสำคัญกับการกระจายรายได  ซ่ึงเกินคากลางของประเทศ

เล็กนอย โดยจะตองใหความสำคัญกับการเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม การกระจายโอกาสใหกับผูมีรายไดนอย การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจดวยการลดรายจาย 

เพ่ิมรายได ขยายโอกาส ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน โครงการสงเสริมผลิตภัณฑและจำหนาย

สินคา OTOP การแปรรูปปลาสลิด การทองเท่ียว One Day Trip โครงการสงเสริมการเกษตร (พืช ประมง   

ปศุสัตว) ปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ จังหวัดจะตองให

ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขของประชาชน โดยสะทอนจากตัวชี้วัด

การพัฒนาอัตราสวนแพทยตอประชากร 2,570 คน/แพทย (คากลางของประเทศ 2,980 คน/แพทย) จำนวน     

ปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ป มีคาเฉลี่ย 10.20 ป  (คากลางของประเทศ 8.90 ป) และคาเฉลี่ย

คะแนน O-net ม.3 มีคาเฉลี่ย 37.19 คะแนน (คากลางของประเทศ 34.95 คะแนน) ซ่ึงจะเห็นวาคาตัวชี้วัดเกิน

คากลางของประเทศเพียงเล็กนอย 

2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (Growth & 

Competitiveness – GC ) 

แสดงระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันโดยวัดจากประเด็นการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแขงขัน ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิม      

ขีดความสามารถในการแขงขัน จังหวัดมีการพัฒนาในภาพรวมต่ำกวาคากลางของประเทศ โดยตัวชี้วัดอัตรา     

การเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดรอยละ -6.96 (คากลางของประเทศ รอยละ 1.75)  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรอยละ -1.36 (คากลางของประเทศ รอยละ -0.41)  อัตรา

การวางงานรอยละ 1.03 (คากลางของประเทศ รอยละ 0.75) และอัตราสวนการออมเฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ

ครัวเรือนรอยละ 12.28 (คากลางของประเทศ รอยละ 19.97) จะเห็นวาตัวชี้วัดท่ีกลาวมาขางตนมีต่ำกวา       

คากลางของประเทศท้ังสิ้น ในขณะท่ีอัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเทากับ 3.44 เทา (คากลาง

ของประเทศ 6.67 เทา) และผลิตภาพแรงงานเทากับ 414,167 บาท/คน (คากลางของประเทศเทากับ 

110,895 บาท/คน) จะมีคาอยูในเกณฑสูงกวาคากลางของประเทศ หากวิเคราะหจากตัวชี้วัดขางตนแลว อาจสรุป

ไดวา เนื่องจากครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยลดลงและผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) มีการหดตัวตอเนื่อง จึงสงผล

ใหอัตราการวางงานเพ่ิมสูงข้ึน และอัตราการออมของครัวเรือนลดลง ซ่ึงจังหวัดฯ จะตองใหความสำคัญและ

กำหนดยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนใหเศรษฐกิจมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องและมีเสถียรภาพมากข้ึน    
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3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth – GG ) 

แสดงระดับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตืและสิ่งแวดลอมโดยพิจารณาจากประเด็นการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ     

สีเขียว พบวา จังหวัดสมุทรปราการมีมิติการพัฒนาท่ีต่ำกวาคากลางของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดท่ีต่ำกวาคากลาง

ของประเทศ 5 ตัวชี้วัด คือ ปริมาณขยะในจังหวัด 747,885 ตัน (คากลางของประเทศ 247,105 ตัน) สัดสวน

ปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอประชากร 757 ลิตร/คน (คากลางของประเทศ 284 ลิตร/คน)

สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากร 1,059 กิโลวัตต-ชม./คน (คากลางของประเทศ 464 

กิโลวัตต-ชม./คน)  สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 12,287 กิโลวัตต-ชม./ลบ. (คา

กลางของประเทศ 7,289 กิโลวัตต-ชม./ลบ.) และสัดสวนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP 

ภาคอุตสาหกรรม 501 ลิตร/ลานบาท (คากลางของประเทศ 178 ลิตร/ลานบาท)  มีเพียงตัวชี้วัดอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดเทากับรอยละ 72.02 (คากลางของประเทศ รอยละ 0.01) ท่ีสูงกวาคากลาง

ของประเทศ จากตัวชี้วัดขางตน จังหวัดฯ จะตองใหความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ

พลังงาน ซ่ึงจะตองมีแผนงาน/โครงการ ในการลดปริมาณขยะท้ังจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงการ

สรางเสริมและปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ (Growth Efficiency – GE ) 

แสดงระดับการพัฒนาความสามารถของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะ การจัดเก็บรายไดของ

ทองถ่ินและการบริหารงบประมาณของจังหวัด มิติประสิทธิภาพของภาครัฐในภาพรวม พบวา จังหวัด

สมุทรปราการมีการพัฒนาท่ีสูงกวาคากลางของประเทศ ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีสูงกวาคากลางของประเทศ 3 ตัวชี้วัด 

คือ รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงน้ำประปารอยละ 65.39 (คากลางของประเทศ รอยละ 15.77) รอยละของ

ประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ตรอยละ 43.70 (คากลางของประเทศ รอยละ 32.73) และรอยละภาษีท่ีทองถ่ิน

จัดเก็บไดตอรายไดรวมท่ีไมรวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอยละ 23.31 (คากลางของประเทศ รอย

ละ 12.19) และในมิติประสิทธิภาพของภาครัฐมีตัวชี้วัดท่ีต่ำกวาคากลางของประเทศใน 3 ตัวชี้วัด คือ รอยละ

ของสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ HA รอยละ 60.00 (คากลางของประเทศ รอยละ 74.76) รอยละ

ของครัวเรือนท่ีเขาถึงไฟฟารอยละ 74.12 (คากลางของประเทศ รอยละ 88.41) และความสามารถในการ

เบิกจายงบประมาณของจังหวัดรอยละ 56.00 (คากลางของประเทศ รอยละ 92.11) ในมิตินี้จังหวัดฯ จะตอง

เรงสงเสริมคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทยใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ     

ในสวนของการบริหารผลการเบิกจายสวนราชการท่ีรับผิดชอบโครงการงบลงทุนจะตองใหความสำคัญกับการ

สำรวจหนางาน การเตรียมความพรอมของโครงการ และการประชาคมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหไดแผนงาน/

โครงการท่ีมีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจายท่ีเปนไปตามแผนงานฯ เนื่องจากการดำเนินโครงการงบลงทุน

ประเภทโครงสรางพ้ืนฐานในเขตชุมชนเมืองมักจะประสบปญหาขาดความรวมมือของประชาชนเขารวม

ประชาคมแผน เม่ือเขาไปดำเนินการแลวอาจเกิดการตอตานหรือเรียกรองใหเพ่ิมรูปแบบรายการ รวมท้ังปญหา

หนางานท่ีเกิดจากการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใตดินท่ีตองรื้อยายไมครบถวน  
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5) สำหรับประเด็นท่ีจังหวัดจะตองใหความสำคัญ มีดังนี้ 

(1) บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปญหาการกัดเซาะ

ชายฝง การจัดการขยะ และมลพิษท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม 

(2) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวกและท่ัวถึง 

 การวิเคราะหขอมูลตามดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index- HAI) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทำดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement Index - HAI) ป 2560 ข้ึน สำหรับใชเปนเครื่องมือประเมินความกาวหนาของคนใน

ระดับจังหวัดและวิเคราะหผลการประเมินความกาวหนาของคนดวยดัชนีดังกลาว เพ่ือจังหวัดตางๆ ไดทราบถึง

ลำดับตำแหนงความกาวหนาของคนในจังหวัดซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาและแกปญหาเชิงลึกในประเด็นท่ีสงผล

กระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบตอความกาวหนาของคน 

ดัชนีความกาวหนาของคน ประกอบดวย ดัชนี 8 ดัชนียอย ไดแก 1) ดัชนียอยดานสุขภาพ 2) ดัชนี

ยอยดานการศึกษา 3) ดัชนียอยดานชีวิตการงาน 4) ดัชนียอยดานรายได 5) ดัชนียอยดานท่ีอยูอาศัยและ

สภาพแวดลอม 6) ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ดัชนียอยดานการคมนาคมและการสื่อสาร             

และ 8) ดัชนียอยดานการมีสวนรวม โดยมีตัวชี้วัดยอย จำนวน 40 ตัวชี้วัด โดยนำเสนอการวิเคราะหขอมูล      

ตามดัชนีความกาวหนาของคนในภาพรวม ความกาวหนาและลาหลังในระดับตัวชี้วัดยอยท่ีสำคัญของคน

จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

 

1) สรุปภาพรวมความกาวหนาของคนจังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการมีดัชนีความกาวหนาของคนอยูในลำดับท่ี 17 ของประเทศ ซ่ึงมีคาดัชนี

ความกาวหนาของคนอยู ท่ี  0.6231 ซ่ึงมีคาสูงกวาเม่ือเทียบในระดับภาคกลาง (0.611) และสูงกวาเม่ือ

เปรียบเทียบในระดับประเทศ (0.599) เนื่องจากดัชนียอยมีคาสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบในระดับประเทศ 5 ดัชนี

ยอย ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานรายได ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน และดานการคมนาคมและ   

การสื่อสาร สวนดัชนียอยท่ีมีคาต่ำกวาเม่ือเปรียบเทียบในระดับประเทศ  มี 3 ดัชนียอย ไดแก ดานชีวิต การงาน 

ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานการมีสวนรวม 

อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับภาพรวมของจังหวัดท้ังหมดในภาคกลาง พบวา จังหวัด

สมุทรปราการยังมีคาดัชนีความกาวหนาของคนท่ีสูงกวาเล็กนอย โดยมีดัชนียอยท่ีมีคาสูงกวาดัชนีของภาคกลาง    

5 ดัชนียอย คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานรายได ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน และดานการคมนาคมและ

การสื่อสาร ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปรียบเทียบในระดับประเทศ  

สำหรับดัชนียอยของคนสมุทรปราการซ่ึงมีดัชนีความกาวหนาอยูใน 10 ลำดับแรกของประเทศ         

มี 3 ดัชนียอย ไดแก ดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน (ลำดับท่ี 1) ดานรายได (ลำดับท่ี 5) และดานการ

คมนาคมและการสื่อสาร (ลำดับท่ี 7) แตในสวนดัชนีความกาวหนาซ่ึงมองในมิติของความลาหลังนั้น               
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คนสมุทรปราการมีดัชนียอยท่ีมีความลาหลังติดใน 10 ลำดับของประเทศ 2 ดัชนียอย ไดแก ดานการมีสวนรวม 

(ลำดับท่ี 77) ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม (ลำดับท่ี 69)  

จากการเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาของคนจังหวัดสมุทรปราการพบวา ตัวชี้วัด 3 ตัวท่ีกลาวมา

อยูในลำดับตน ๆ ของประเทศอาจทำใหเห็นวาคุณภาพชีวิตของคนสมุทรปราการอยูในเกณฑท่ีดี แตเม่ือมอง

ดัชนียอยท่ีติดลำดับความลาหลังพบวาคนสมุทรปราการใหความสำคัญกับการมีสวนรวมนอยท่ีสุดซ่ึงอยูลำดับ

สุดทายของประเทศ เปนเพราะลักษณะความเปนชุมชนเมืองประชาชนใหความสำคัญกับการประกอบอาชีพ

เพ่ือหารายไดมากกวาท่ีจะใหเวลากับกิจกรรมการมีสวนรวมตางๆ ในสวนของดัชนียอยดานท่ีอยูอาศัยและ

สภาพแวดลอมซ่ึงอยูในลำดับท่ี 69 นั้น สวนทางกับตัวชี้วัดดานรายไดท่ีติดลำดับตนๆ ของประเทศเชนกันคน

สมุทรปราการนาจะมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีดีดวยแตจากขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดพบวา รายไดท่ีสูง

ของจังหวัดสมุทรปราการเกิดจากภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม ทำใหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน     

(GPP) สูง แตเม่ือนำขอมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรปราการมารวมวิเคราะห

พบวาประชากรในวัยทำงานสวนใหญมีสถานภาพการทำงานเปนลูกจางเอกชน ในสาขาการผลิต และการขายสง  

ขายปลีกฯ ซ่ึงคาตอบแทนแรงงานไมสูงมากเม่ือเทียบกับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคาสูงมาก จึงอาจทำใหไมสามารถ

เปนเจาของท่ีอยูอาศัยได และในสวนสภาพแวดลอมเม่ือจำนวนประชากรมากการใชทรัพยากรตางๆ ตองใช

มากตามไปดวย เกิดปญหาน้ำเสีย ปญหาขยะ ปญหามลพิษทางอากาศ เปนตน จังหวัดสมุทรปราการตองเรง

แกไขปญหาเหลานี้เพ่ือใหดัชนียอยท้ัง 2 ดานมีการพัฒนาในลำดับท่ีดีข้ึนตอไป 

ตารางท่ี 2.1-3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาระหวางคนจังหวัดสมุทรปราการ 

กับภาคกลางและประเทศ 

ดัชนียอย 
ลำดับท่ีของ

ประเทศ 

คาดัชนีความกาวหนา (คา 0-1) 

จังหวัด

สมุทรปราการ 
ภาคกลาง ประเทศ 

ภาพรวม HAI 17 0.6231 0.6111  0.5966  

สุขภาพ 20 0.6310 0.5993  0.5656  

การศึกษา 15 0.5736 0.5307  0.4790  

ชีวิตการงาน 49 0.5678 0.6755  0.6230  

รายได 5 0.7660 0.6311  0.5463  

ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 69 0.6938 0.7546  0.8208  

ชีวิตครอบครัวและชุมชน 1 0.8422 0.6092  0.6317  

การคมนาคมและการสื่อสาร 7 0.7600 0.6666  0.5754  

การมีสวนรวม 77 0.1504 0.4216  0.5308  

แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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ภาพท่ี 2.1-3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาในแตละดัชนียอยระหวางคน 

จังหวัดสมุทรปราการกับภาคกลาง 

แหลงท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
ภาพท่ี 2.1-4 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาในแตละดัชนียอยระหวางคน 

จังหวัดสมุทรปราการกับภาพรวมของประเทศ 

แหลงท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 ความกาวหนาและลาหลังในระดับตัวช้ีวัดของดัชนียอยตาง ๆ ที่สำคัญของคน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

1) ตัวช้ีวัดของดัชนียอยท่ีมีความกาวหนา 

 สุขภาพ 

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีเจ็บปวยท่ีเปนผูปวยใน จังหวัดสมุทรปราการ อยูในลำดับท่ี 2            

ของประเทศ ท่ีมีประชากรเจ็บปวยนอยท่ีสุด คิดเปน รอยละ 6.48 ของประชากรในจังหวัด  

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีพิการ จังหวัดสมุทรปราการ อยูในลำดับท่ี 9 ของประเทศ ท่ีมี

ประชากรท่ีพิการนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.66 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด 

 การศึกษา 

- ตัวชี้วัด จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จงัหวัดสมุทรปราการ อยูในลำดับท่ี 

5 ของประเทศ ท่ีมีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยสูงท่ีสุดของประเทศ มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 10.01 ป 

 ชีวิตการงาน 

- ตัวชี้วัด รอยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการอยูในลำดับท่ี 5 ของประเทศ ท่ี

แรงงานมีประกันสังคมสูงท่ีสุด กลาวคือมีแรงงานท่ีเปนผูประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40        

สูงถึงรอยละ 64.51 ของผูมีงานทำท้ังหมดในจังหวัด ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศเกือบ 2 เทา (แรงงาน           

ท่ี มีประกันสังคมเฉลี่ยของประเทศรอยละ 37.15) เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจสูง                 

ท้ังดานอุตสาหกรรมและการบริการจึงเปนแหลงจางงานท่ีสำคัญและสวนใหญเปนแรงงานในระบบจึงมี           

หลักประกันทางสังคม 

 ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีประสบอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ เปน 1 ใน 44 จังหวัด            

ท่ีประชากรไมประสบปญหาอุทกภัย 

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีประสบภัยแลง จังหวัดสมุทรปราการ เปน 1 ใน 44 จังหวัด            

ท่ีประชากรไมประสบปญหาภัยแลง 

 ชีวิตครอบครัวและชุมชน 

- ตัวชี้วัด รอยละของครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเดี่ยว จังหวัดสมุทรปราการ อยูในลำดับท่ี 1  

ของประเทศ ท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเดี่ยวนอยท่ีสุด รอยละ 12.56 ของครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด (คาเฉลี่ย 

ของประเทศรอยละ 23.33)  

- ตัวชี้วัด รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูลำพังคนเดียว จังหวัดสมุทรปราการ อยูในลำดับท่ี 5 ของประเทศ 

ท่ีมีผูสูงอายุอยูลำพังคนเดียวนอยท่ีสุด ซ่ึงมีผูสูงอายุอยูลำพังคนเดียว รอยละ 2.66 ของครัวเรือนท้ังหมด 

ในจังหวัด 
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  การคมนาคมและการส่ือสาร 

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีมีโทรศัพทมือถือ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรรอยละ 91.94 

ตอประชากรท้ังหมดท่ีมีโทรศัพทมือถือ อยูในลำดับ 2 ของประเทศ เนื่องจากสมุทรปราการเปนอุตสาหกรรมท่ี

สำคัญของประเทศ ทำให มีการติดตอสื่อสาร และทำธุรกรรมเปนจำนวนมาก จึงทำใหประชากร  

มีโทรศัพทมือถือในสัดสวนท่ีมากกวาจังหวัดอ่ืน ๆ 

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรรอยละ 59.47 

ตอประชากรท้ังหมดท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต อยูในลำดับ 8 ของประเทศ เนื่องจากสมุทรปราการเปนจังหวัดอยูใกล

กรุงเทพฯ และเปนฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมท่ีสำคัญของประเทศ ทำใหมีการติดตอสื่อสาร  

และทำธุรกรรมเปนจำนวนมาก จึงทำการวางโครงขายและการใหบริการอินเตอรเน็ตคอนขางท่ัวถึงจึงทำให

ประชากรสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตในสัดสวนท่ีมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ 

 

2) ตัวช้ีวัดของดัชนียอยท่ีมีความลาหลัง 

 สุขภาพ 

- ตัวชี้วัด รอยละของทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ (รอยละทารกเกิดมีชีพ) ถาจัดดัชนียอยท่ี

มีความลาหลัง 10 ลำดับ จังหวัดสมุทรปราการอยูในลำดับท่ี 9 ของประเทศ ท่ีมีความลาหลัง เพราะมีทารก

แรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกวาเกณฑมากท่ีสุด โดยมีทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกวาเกณฑรอยละ 10.62 ของทารก

แรกเกิดมีชีพท้ังหมด 

- ตัวชี้วัด รอยละของคะแนนสุขภาพจิต จังหวัดสมุทรปราการอยูในลำดับท่ี 2 ของจังหวัดท่ีมีคะแนน

สุขภาพจิตต่ำท่ีสุด โดยมีคะแนนสุขภาพจิตรอยละ 64.82 ซ่ึงบงชี้ไดวาประชากรในจังหวัดมีสภาพชีวิตท่ีเปนสุข

ไมมากนัก 

 ชีวิตการงาน 

- ตัวชี้วัด อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานตอลูกจาง 1,000 คน จังหวัด

สมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีมีอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานสูงท่ีสุดของประเทศสูง

ถึง 20.41 คนตอลูกจาง 1,000 คน  

 ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

- ตัวชี้วัด รอยละของครัวเรือนท่ีมีบานและท่ีดินเปนของตนเอง จังหวัดสมุทรปราการ อยูในลำดับท่ี 

2 ของจังหวัดท่ีมีสัดสวนครัวเรือนท่ีมีบานและท่ีดินเปนของตนเองต่ำสุด โดยมีสัดสวนครัวเรือนเปนเจาของบาน

และท่ีดินต่ำสุดเพียงรอยละ 34.40 เนื่องจากประชากรสวนใหญเปนแรงงานอพยพเขามาทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม จึงพักอาศัยภายในโรงงานและเชาท่ีอยูมากกวาเปนเจาของบานและท่ีดิน ซ่ึงจังหวัด

สมุทรปราการเปนเมืองปริมณฑลและเปนเมืองหลักอุตสาหกรรมขนาดใหญจึงทำใหท่ีดินและอสังหาริมทรัพย               

มีราคาสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
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 การคมนาคมและการส่ือสาร 

- ตัวชี้วัด จำนวนอุบัติเหตุบนทองถนน (ตอประชากรแสนคน) จังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน

อุบัติเหตุบนทองถนนมากที่สุดอยูในลำดับที่ 9 ของประเทศ คือ 229.5 คน ตอประชากร 100,000 คน ซ่ึง

อาจเปนเพราะมีจำนวนรถประเภทตาง ๆ จำนวนมากเพราะจังหวัดท่ีมีความเจริญมาก มีประชากรอาศัยอยู

จำนวนมากและพาหนะก็มีความจำเปนในการเดินทางตอการทำงานในชีวิตประจำวันประกอบกับมีถนนเสนหลัก

และเสนรองหลายสายเปนองคประกอบท่ีทำใหจำนวนอุบัติเหตุบนทองถนนจึงมีมากในจังหวัดสมุทรปราการ 

 การมีสวนรวม 

- ตัวชี้วัด รอยละของประชากรท่ีใชสิทธิลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 จังหวัดสมุทรปราการ

เปนจังหวัดท่ีมีประชากรท่ีใชสิทธิลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 นอยท่ีสุดในประเทศ มีประชากรท่ีใช

สิทธิลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ป 2559 เพียงรอยละ 52.02 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด 

- ตัวชี้วัด จำนวนองคกรชุมชน (ตอประชากรแสนคน) จังหวัดสมุทรปราการอยูในลำดับท่ี 3            

ของประเทศ ท่ีมีจำนวนองคกรชุมชนนอยท่ีสุด มีเพียง 13.53 แหงตอประชากรแสนคน เนื่องจากเปนจังหวัด   

ท่ีมีความเปนเมืองในระดับสูงหรือเปนแหลงอุตสาหกรรม จึงทำใหการรวมกลุมกันในรูปขององคกรชุมชน

คอนขางนอย 

- ตัวชี้วัด รอยละของครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกลุม/องคกรในทองถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดท่ี

ครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกลุม/องคกรในทองถ่ินนอยท่ีสุดของประเทศ โดยมีครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกลุม/องคกรใน

ทองถ่ินเพียง รอยละ 21.88  
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ตารางท่ี 2.1-4 แสดงดัชนีความกาวหนาจังหวัดสมุทรปราการตามขอมลูของตัวชี้วัด 

และลำดับท่ีของตัวชี้วัดในระดับประเทศ 

 
แหลงท่ีมา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 เคร่ืองมือการวิเคราะหทางการบริหาร 

1)  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ หรือการวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนเครื่องมือสำคัญ     

ในการประเมินสถานการณ เพ่ือคนหาจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน รวมท้ังประเมินโอกาสและ 

ภัยคุกคามจากภายนอก สำหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถ

กำหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ไดดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

 มีศักยภาพและโอกาสท่ีดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน

มากท่ีสุดของประเทศ (7,817 แหง) นิคมอุตสาหกรรม 4 แหง และเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่อง
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เชื่อมโยง (Supply Chain) เชน อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตอุตสาหกรรมเครื่องจักร/อุปกรณ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ/เคมีภัณฑ/พลาสติก/ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป 

  มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอันดับ 3 ของประเทศ (38,989 ราย) รองจากจังหวัดชลบุรี

และจังหวัดนนทบุรี มูลคาทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 698,216.62 ลานบาท 

 มี โรงงาน อุตสาหกรรมตนแบบ ท่ี มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมชุมชน  

ดานความปลอดภัย สุขภาพประชาชน อาชีวอนามัย เปนแหลงเรียนรูในระดับประเทศและนานาชาติ 

 มี มู ลค าผลิ ตภัณ ฑ ม วลรวมจั งห วัด  (GPP : Gross Provincial Product) ในป        

พ.ศ. 2560 จำนวน 717,053 ลานบาท สูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง  

และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัวจากปท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 3.5 และมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด    

ตอคน (GPP per capita) จำนวน 343,215 บาท สูงเปนอันดับ 9 ของประเทศ ซ่ึงเอ้ือตอการออม       

การเขาถึงแหลงเงินทุน 

 มีเสนทางการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ อาทิ การขนสงทางอากาศ              

ท่ีเปน Hub of Southeast Asia การคมนาคมทางบก เชน ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนาภิเษก            

และมีระบบขนสงมวลชนท่ีทันสมัย เชน รถไฟฟา มีทาเรือและคลังสินคา สำหรับรองรับการขนสงสินคา

ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดไปสูทาเรือน้ำลึกจำนวนมาก  

 มีความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟา โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต และสาธารณูปการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง มีความพรอมดานบุคลากรและงบประมาณ             

เอ้ือตอการพัฒนาพ้ืนท่ี รองรับการลงทุนและการขยายตัวของเมืองรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน เชน งานสงกรานตพระประแดง            

ของชาวไทยรามัญ ประเพณีรับบัว และมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย มีชื่อเสียง และมีศักยภาพ              

ในการรองรับนักทองเท่ียว เชน วัดบางพลีใหญใน สถานตากอากาศบางปู ปอมพระจุลจอมเกลา องคพระสมุทรเจดีย 

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑชางเอราวณั ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดคลองสวนรอย

ป ตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี การทองเท่ียวทางน้ำคลองสำโรง และพ้ืนท่ี บางกะเจาหรือกระเพาะหมู           

ซ่ึงนิตยสารไทมเอเชีย (Time Asia) ไดยกยองใหบางกะเจาเปนปอดของกรุงเทพ (the lung of Bangkok) 

รวมท้ังพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะพัฒนา 

 จังหวัดสมุทรปราการเปนเมืองปริมณฑลท่ีมีการขยายตัวดานท่ีอยูอาศัย และการคา            

การลงทุน สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

 จุดออน (Weaknesses) 

 มีประชากรแฝง ประมาณ 1.2 ลานคนเศษ และแรงงานขามชาติ ประมาณ 200,000 คน 

ซ่ึงประชากรเหลานี้ จะขาดความรูสึกในการเปนเจาบานท่ีจะรวมกันพัฒนาพ้ืนท่ีและดำรงรักษาไว             

ซ่ึงอัตลักษณท่ีงดงามเพ่ือใหเปนเสนหของเมืองสำหรับแขกผูมาเยือน และขาดความรวมมือในการพัฒนาจังหวัด 

สงผลใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด และสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังเพ่ิมภาระดานการบริการ

ดานสุขอนามัย การศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการศาสนสถาน 
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 จังหวัดสมุทรปราการกาวสูสังคมผูสูงอายุหรือ Aging Society (มีประชากรผูสูงอายุ             

รอยละ 14) สงผลกระทบอยางกวางขวางตอ GDP รายไดตอหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณ              

และการคลัง ผลิตภาพแรงงาน การจางงาน และความตองการผลิตภัณฑสินคาและบริการดานตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 การพัฒนาท่ีไมสอดคลองกับผังเมืองสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ภายในเมือง เชนความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การขยายตัวชุมชนเมืองและสภาวะการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดิน ปญหาน้ำทวม ปญหาการสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝงทะเล ปญหามลพิษทางน้ำ ขยะมูลฝอยมลพิษ               

ทางเสียง และมลพิษทางอากาศ 

 ขาดการบูรณาการแผนบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง            

แผนลดและขจัดมลพิษท่ีตอเนื่องและเปนรูปธรรม เชน การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย ฯลฯ 

 การขาดแคลนแรงงานวิชาชีพเฉพาะดานท่ีมีทักษะ (Skilled Labor) อาทิ ชางฝมือ 

แรงงานท่ีมีทักษะการใชภาษาสากลและภาษาอาเซียน รวมท้ังปญหาขาดแคลนแรงงานไรฝมือ 

 ปญหาความแตกตางระหวางการพัฒนาพ้ืนท่ีของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม              

สงผลใหประชากรมีชองวางทางเศรษฐกิจ และสังคมมากข้ึน 

 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม ขาดการ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) และขาดการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมท้ังการถายทอดเทคโนโลยีฯ

(Technology Transfer) 

 ท่ีดินราคาสูงและมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ทำใหการลงทุนภาคธุรกิจมีตนทุนสูงข้ึน  

 ภาคการเกษตรลดลงอยางตอเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

 โอกาส (Opportunities) 

 เป น พ้ืน ท่ี รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกส งผล              

ตอการเจริญเติบโตของจังหวัดดานการพัฒนาเมืองเชน การขยายรถไฟฟาจำนวนอยางนอย 3 สายทาง        

โดยสายสีมวง จากกรุงเทพสูจังหวัดสมุทรปราการท้ังฝงอำเภอพระประแดง บนถนนสุขสวัสดิ์ และสายสีเหลือง        

จากลาดพราวผานถนนศรีนครินทร ถนนเทพารักษมาสำโรง ปจจุบันเปดใชงานแลว 1 สายทาง ไดแก        

สายสีเขียว ฝงอำเภอเมืองสมุทรปราการบนถนนสุขุมวิท สงผลใหการเดินทางสะดวกข้ึน ซ่ึงไดเปรียบในการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนการขนสงสินคาและบริการ 

 เปนท่ีตั้งทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซ่ึงเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศของ

ประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหเกิดการลงทุนในธุรกิจตอเนื่องหลากหลายสาขา             

ท้ังภาคการผลิต การคา การบริการการศึกษา การทองเท่ียว และท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการพัฒนา

กิจกรรมดานโลจิสติกสใหเปนฮับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

 กระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ อาทิ 

กิจกรรมปนจักรยานบริเวณบางกระเจาหรือกระเพาะหมูท่ีเปนปอดของกรุงเทพและเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย              

แบบ One day Trip สอดคลองกับศักยภาพแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัดและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน               

ในเชิงธุรกิจ สินคา และบริการ  
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดยกำหนดใหภาคกลางเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนยกลางการผลิตอาหาร

และสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานโลก ศูนยรวมการทองเท่ียวของเอเชีย และจังหวัดสมุทรปราการถูกจัด

ใหอยูในแผนพัฒนาเมืองปริมณฑลเพ่ือเปนศูนยกลางการบริการและการพาณิชย ศูนยกลางการขนสงและ          

โลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ การศึกษา และเมืองท่ีอยูอาศัย 

 ผังประเทศไทยป  พ .ศ . 2600 กำหนดใหจั งหวัดสมุทรปราการเปน ศูนยกลาง                

ดานคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกสของอาเซียน 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

 ดานเศรษฐกิจ 

(1.1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินคา           

เพ่ือการสงออก รวมท้ังเศรษฐกิจภาคการคาและการบริการท่ีพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก 

(1.2) นโยบายการคาเสรีและการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำใหภาคอุตสาหกรรม            

การผลิตตองปรับตัวในสภาวการณท่ีมีการแขงขันสูงเพ่ือคงไวซ่ึงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

(1.3) คาจางแรงงานในประเทศสูงเม่ือเทียบกับคาจางแรงงานของประเทศเพ่ือนบาน            

ในกลุมอาเซียน 

 ปญหาภัยคุกคามดานความม่ันคง อาทิเชน 

(2.1) เปนแหลงพักยาเสพติดและมีการแพรระบาดในพ้ืนท่ี เนื่องจากเปนชุมชนเมือง          

ท่ีมีเขตติดตอกรุงเทพฯ และเปนทางผานเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคตาง ๆ ไดงาย  

(2.2) แรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานและอยูอาศัยยังไมไดรับการจัดระเบียบเพ่ือการ

ควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ 

(2.3) ภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน ปญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การกอการราย          

ขามชาติ สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

(2.4) การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การบุกรุกปาชายเลนและ           

ท่ีสาธารณะ ปญหาการกัดเซาะชายฝง ปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชนท่ีมี             

การขยายตัวอยางรวดเร็ว 

 ดานสังคม 

(3.1) ภัยคุกคามดานสุขภาพ เชน โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำจากแรงงานขามชาติ  

(3.2) ปญหาดานการจารจรติดขัดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

2) การกำหนดยุทธศาสตรโดยใชเทคนิค TOWS Matrix 

 หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือใหเห็นจุดแข็ง 

(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของจังหวัดสมุทรปราการ

แลว ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิเคราะหก็จะถูกนำมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธเชิงเมตริกซ โดยใช

เทคนิค TOWS Matrix เพ่ือกำหนดทางเลือกประเด็นยุทธศาสตรและนำไปสูการกำหนดยุทธศาสตรตอไป 

ตารางท่ี 2.1-5 การกำหนดยุทธศาสตรโดยใชเทคนิค (TOWS Matrix) 
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ปจจัย 

ภายใน 

ปจจัย 

ภายนอก 

S W 

 

O 
 

 

ทางเลือกเชิงรุก 

(SO Strategy) 

 

ทางเลือกเชิงแกปญหา 

(WO Strategy) 

 

T 
 

 

ทางเลือกเชิงปองกัน 

(ST Strategy) 

 

ทางเลือกเชิงรับ 

(WT Strategy) 

 

เทคนิค TOWS Matrix สามารถนำมาใชในการวิเคราะหความสัมพันธเชิงไขวระหวางปจจัยภายใน 

ประกอบดวย จุดแข็ง (S) และจุดออน (W) กับปจจัยภายนอก ประกอบดวย โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T)  

ซ่ึงจะไดความสัมพันธท้ังสิ้น 4 คู 

ซ่ึงผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว นำไปสูทางเลือกประเด็นการพัฒนา           

4 กลุม และสามารถอธิบายไดดังนี้  
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ตารางท่ี 2.1-6 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาท้ัง 4 กลุม 

ลำดับ ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร คำอธิบาย 

1 เชิงรุก (SO Strategy) จังหวัดมีจุดแข็ง และสภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาสเชิงบวก 

ดังนั้น สามารถใชจุดแข็งท่ีมีอยูประสานกับโอกาสใหเปน

ประโยชนอยางสูงตอจังหวัดได 

2 เชิงปองกัน (ST Strategy) จังหวัดมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันก็เจอกับสภาพแวดลอมท่ีเปน

ภัยคุกคามจากภายนอกท่ีจังหวัดควบคุมไมได แตสามารถใช

จุดแข็งท่ีมีอยูในการปองกันภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอกได 

3 เชิงแกปญหา (WO Strategy) จังหวัดมีโอกาสท่ีจะนำแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ มาใชแกไข

หรือแกปญหาจุดออนท่ีจังหวัดมีอยู 

4 เชิงรับ (WT Strategy) จังหวัดเผชิญกับท้ังจุดออนและภัยคุกคามภายนอกท่ีจังหวัด

ไมสามารถควบคุมได 

 

 ทางเลือกเชิงรุก (SO Strategy) 

ไดมาจากการนำผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งและสภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เปนโอกาสมาพิจารณารวมกัน สามารถกำหนดทางเลือกได  5 ทางเลือกการพัฒนาเชิงรุก คือ SO1  

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกสูตลาดโลก โดยพัฒนานวัตกรรม และใหความสำคัญกับ                 

การสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน รวมท้ังเนนการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสง

และระบบโลจิสติกส SO2 สนับสนุนการขยายตลาดการคาและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การคา

และบริการ การพาณิชกรรม การทองเท่ียว และการจัดการระบบโลจิสติกสเพ่ือสงเสริมหวงโซอุปทานใหมี  

ความเขมแข็งและมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต SO3 สงเสริมและ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และสุขภาพ ในแหลงทองเท่ียวของจังหวัด

สมุทรปราการ และประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน ในบรรดานักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

SO4 พัฒนาเครือขายธุรกิจเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การคาและการบริการ สงเสริมหวงโซ

คุณคาในระบบเศรษฐกิจ ใหมีความเขมแข็งรองรับการคาระดับสากล และ SO5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

การจัดการดานโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและโครงขายคมนาคมเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางคมนาคม

ทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกสของอาเซียน 

 ทางเลือกเชิงปองกัน (ST Strategy) 

ไดมาจากการนำผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งและสภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เปนภัย คุกคามมาพิจารณารวมกัน  แต จั งหวัดสามารถใชจุดแข็งท่ี มีอยู ในการปองกันภัย คุกคาม 

ท่ีมาจากภายนอกได สามารถกำหนดทางเลือกได 5 ทางเลือกการพัฒนาเชิงปองกัน คือ ST1 สงเสริมให       

นักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนใน Cluster อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมมูลคาของหวงโซเศรษฐกิจ  

ในพ้ืนท่ี (Value Chain) ขยายการสรางโอกาส สรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง (Supply Chain) 

และแรงงานในพ้ืนท่ี ST2 สรางเสริมคุณคาและมูลคาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ประวัติศาสตรและวิถี
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ชุมชนท่ีเปนอัตลักษณของแหลงทองเท่ียว  โดยสรางความหลากหลายในกิจกรรมการทองเท่ียวและนันทนา                 

การ รวมท้ังพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย ST3 สงเสริม

ใหมีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการผังเมือง การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางเปนรูปธรรม            

เปนแนวทางในการพัฒนาเมือง เพื่อควบคุมการใชและพัฒนาที่ดินไดอยางสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่

อยางมีประสิทธิภาพ เปนระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย และปองกันภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอยางยั่งยืน ST4 สงเสริมผูประกอบการและ      

นักลงทุนใหมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม โดยการนำเอาขยะโรงงานอุตสาหกรรมและเศษวัตถุดิบ     

ท่ีไมใชแลว มาสรางผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาดวยนวัตกรรม 3R และการสรางการมีสวนรวมธรรมาภิบาล

โรงงานของชุมชน และ ST5 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวในกลุมนักทองเท่ียว

ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวจากประเทศในอาเซียนโดยรวมมือกับภาคเอกชน เพ่ือใหจังหวัด

สมุทรปราการเปนเปาหมายการทองเท่ียวท่ีนาสนใจและคุมคา 

 ทางเลือกเชิงแกปญหา (WO Strategy) 

ไดมาจากการนำผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดออนและสภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เปนโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือใหจังหวัดมีโอกาสท่ีจะนำแนวคิดหรือวิธีการใหม ๆ มาใชในการแกไขปญหา

หรือปดจุดออนท่ีมีอยู สามารถกำหนดทางเลือกได 8 ทางเลือกการพัฒนาเชิงแกปญหา คือ WO1 เนนการมี

สวนรวมของประชาชนโดยสรางเสริมคานิยมรักษถ่ินเพ่ือรวมกันดำรงรักษาอัตลักษณและการรักษาความสงบ

เรียบรอย ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน WO2 ลดเหตุปจจัยคุกคามตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนโดยมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนท้ังดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

และกิจกรรมทางศาสนาท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ WO3 เนนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทุกระดับ

และวิชาชีพเฉพาะดาน รวมท้ังดานภาษาสากล และภาษาเพ่ือนบานใหมีขีดความสามารถในระดับสากลเพ่ือ

สรางโอกาสในการแขงขัน WO4 สงเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความคุมคา และสงเสริม

กระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

สนับสนุนการจัดทำแผนเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนลดและ

ขจัดมลพิษ โดยดำเนินการอยางตอเนื่อง ใหเกิดผลเปนรูปธรรม WO5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความรอบรู

ดานอัตลักษณอาเซียน (ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และชุมชน) รวมท้ังภาษาสากลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) WO6 สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงปลอดภัยในทุกๆ มิติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน โดยมุงเนนพัฒนาหมูบานชุมชน และองคกร             

ภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็ง ปลอดภัย มีความสุข WO7 สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผน

ผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการใหเกิดผลสำเร็จอยางจริงจัง และ WO8 สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา

เกษตร โดยการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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 ทางเลือกเชิงรับ (WT Strategy) 

ไดมาจากการนำผลการประเมินสภาพแวดลอมภาพในท่ีเปนจุดออนและสภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เปนภัยคุกคามมาพิจารณารวมกัน สามารถกำหนดทางเลือกได 3 ทางเลือกการพัฒนาเชิงรับ คือ WT1  

สรางเสริมกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงดานตาง ๆ อาทิ ภัยคุกคาม

รูปแบบใหม ปญหาการทำประมงผิดกฎหมายการกอการรายขามชาติ สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรม          

ทางคอมพิวเตอร รวมท้ังการปองกันอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม โดยเสริมสรางเครือขาย

องคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง WT2 พัฒนาระบบการบริการประชาชนและการบริหารจัดการท่ีดีของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ WT3 พัฒนาบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนใหมี              

ความรอบรูเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบานและทักษะฝมือแรงงาน รวมท้ังทักษะดานภาษาสากล ภาษาเพ่ือนบาน

รองรับประชาคมอาเซียน ASEAN Community 

จากทางเลือกท่ีวิเคราะหมาท้ังหมด 21 ทางเลือกการพัฒนา สามารถนำมาจัดกลุมรวมเปนประเด็นการ

พั ฒ น าห ลั ก ขอ งจั งห วั ด ส มุท รป ราก าร  ป ระจำป งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2561  – 2565  ได ท้ั งสิ้ น  

5 ประเด็นการพัฒนา ซ่ึงในแตละประเด็นการพัฒนาอาจประกอบดวยท้ังทางเลือกเชิงรุก ทางเลือกเชิงปองกัน 

ทางเลือกเชิงแกปญหา และทางเลือกเชิงรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ประเด็นยุการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการ

แขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนา

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(SO1,SO2,ST1,ST4,WO4,WO8) 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและ        

การจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหเพียงพอ   

เทาเทียม และท่ัวถึง (SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,) 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และ

ประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการ

คมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (SO1,SO2,SO5) 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา  การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและ

ประทับใจของนักทองเท่ียวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism for All) (SO2,SO3,ST2) 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน  

โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความม่ันคง พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก

ประชาชน (WO1,WO2,WO6,WT1) 
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ทางเลือกการพัฒนา SO Strategy 
SO1 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกสูตลาดโลก โดยพัฒนานวัตกรรม และใหความสำคัญ

กับการสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหมากข้ึน รวมทั้งเนนการเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 

SO2 สนับสนุนการขยายตลาดการคาและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การคาและบริการ      
การพาณิชกรรม การทองเที่ยว และการจัดการระบบโลจิสติกสเพ่ือสงเสริมหวงโซอุปทานใหมี
ความเขมแข็งและมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

SO3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และสุขภาพ       

ในแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ  ใหเปนที่รูจักมากข้ึน ในบรรดา
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

SO4 พัฒนาเครือขายธุรกิจเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การคาและการบริการ สงเสริม   
หวงโซคุณคาในระบบเศรษฐกิจ ใหมีความเขมแข็งรองรับบการคาระดับสากล 

SO5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการดานโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและโครงขายคมนาคม
เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกสของอาเซียน 

 

ทางเลือกการพัฒนา ST Strategy 

ST1 สงเสริมใหนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนใน Cluster อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมมูลคา   
ของหวงโซเศรษฐกิจในพ้ืนที่ (Value Chain) ขยายการสรางโอกาส สรางรายไดใหกับอุตสาหกรรม       
ที่เก่ียวเนื่อง (Supply Chain) และแรงงานในพ้ืนที ่

ST2 สรางเสริมคุณคาและมูลคาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ประวัติศาสตรและวิถีชุมชนที่เปน    

อัตลักษณของแหลงทองเที่ยว  โดยสรางความหลากหลายในกิจกรรมการทองเที่ยวและนันทนาการ 
รวมทั้งพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

ST3 สงเสริมให มีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการผังเมือง การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน            
ที่เก่ียวของอยางเปนรูปธรรมเปนแนวทางในการพัฒนาเมือง เพ่ือควบคุมการใชและพัฒนาที่ดินได

อยางสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ เปนระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย 
ปลอดภัย และปองกันภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตอยางย่ังยืน 

ST4 สงเสริมผูประกอบการและนักลงทุนใหมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม โดยการนำเอาขยะ

โรงงานอุตสาหกรรมและเศษวัตถุดิบที่ไมใชแลว มาสรางผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาดวย
นวัตกรรม 3 R และการสรางการมีสวนรวมธรรมาภิบาลโรงงานของชุมชน 

ST5 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียนโดยรวมมือกับภาคเอกชน เพ่ือใหจังหวัด

สมุทรปราการเปนเปาหมายการทองเที่ยวที่นาสนใจและคุมคา 
 

ทางเลือกการพัฒนา WO Strategy 
WO1 เนนการมีสวนรวมของประชาชนโดยสรางเสริมคานิยมรักษถ่ินเพ่ือรวมกันดำรงรักษาอัตลักษณ  

และการรักษาความสงบเรียบรอย ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

WO2 ลดเหตุปจจัยคุกคามตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยมุงเนนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางศาสนาทั้งในเชิงคุณภาพและ    
เชิงปริมาณ 

WO3 เนนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทุกระดับและวิชาชีพเฉพาะดาน รวมทั้งดานภาษาสากล และ

ภาษาเพ่ือนบานใหมีขีดความสามารถในระดับสากลเพ่ือสรางโอกาสในการแขงขัน 
WO4 สงเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความคุมคา และสงเสริมกระบวนการมี     

สวนรวมของภาคีทุกภาคสวนในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดทำแผนเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนลดและขจัดมลพิษ โดยดำเนินการอยางตอเนื่อง ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
WO5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความรอบรูดานอัตลักษณอาเซียน (ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม 

และชุมชน) รวมทั้งภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
WO6 สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงปลอดภัยในทุก ๆมิติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหหลุดพนจากความยากจนอยางย่ังยืน โดยมุงเนนพัฒนาหมูบานชุมชน 
และองคกรภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็ง ปลอดภัย มีความสุข  

WO7 สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการใหเกิดผลสำเร็จอยาง
จริงจัง 

WO8 สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร โดยการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยได
 ่  

ประเด็นการพัฒนา 
 

1. สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือ

การแขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศ

คู เจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนา

กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังอนุรักษ

แ ล ะฟ น ฟู ท รัพ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะ ส่ิ งแ วด ล อ ม

(SO1,SO2,ST1,ST4,WO4,WO8) 

 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและ 

การจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และท่ัวถึง 

(SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,) 

 

3. ส งเส ริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ

อาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจ

อาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง

โครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณ ย่ิงข้ึน เพ่ือลด

ต น ทุ น และ เพ่ิ ม ขี ด ความ ส าม ารถ ใน การแข ง ขั น

(SO1,SO2,SO5) 

 

4. สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร 

และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา  

การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจ

ของนักทองเท่ียวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism for All) 

(SO2,SO3,ST2) 

 

5. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ

ประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหา

ภั ย คุ กคาม ความ มั่ น ค ง พ รอ ม ท้ั ง พั ฒ น า วิ ถี ชี วิ ต

ประชาธิปไตยแกประชาชน 

(WO1,WO2,WO6,WT1) 
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2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด 

 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” 

ภายใต วิสัยทัศนในการพัฒนาพ้ืนท่ี (Area Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 

แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

 

 พันธกิจ (Mission) 

1) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสะอาดท่ีอยูกับชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2) เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยใหสังคมนาอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

3) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic เชื่อมโยง Supply 

Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและการทองเท่ียว 

4) สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

5) สงเสริมเครือขายอนุรักษ บำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลกับการ

พัฒนาเมือง 

6) สงเสริมการเกษตรปลอดภัย ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (GAP) 

7) สงเสริมการพัฒนาระบบบรกิารประชาชน และการบริหารราชการแผนดินดวยระบบธรรมาภิบาล 

 

 เปาประสงครวม (Ultimate Goals) 

1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรใหมีศักยภาพและปลอดภัยตอ

สิ่งแวดลอม โดยการเพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ไดรับบริการทาง

การแพทยท่ีดี มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ีเพียงพอ 

3) ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการคา การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชน เชน ถนนสายหลัก สายรองระบบขนสงทางราง ไฟฟา ประปาฯลฯ ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 

และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4) มีรายไดจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิต

ชุมชน และกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย เพ่ือเพ่ิม

จำนวนนักทองเท่ียว การกลับมาเท่ียวซ้ำ เพ่ิมคาใชจายตอหัว และการกระจายรายไดสูชุมชน 
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 ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues)  

1) สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และท่ัวถึง 

3) สงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจ

อาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือลด

ตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

4) สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิ เวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา 

แหลงทองเท่ียว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียวทุก

กลุมเปาหมาย (Tourism for All) 

5) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไข

ปญหาภัยคุกคามความม่ันคง พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน 

 

 ตำแหนงการพัฒนาจังหวดัสมุทรปราการ (Positioning) 

1) เมืองอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการสงออก (Eco-Industrial Town) 

2) เมืองปริมณฑลศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคาเพ่ือรองรับการผลิต การคา การลงทุน การบริการ 

และการพาณิชย 

3) เมืองปริมณฑลนาอยู ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 

 
ภาพท่ี 2.2-1 ตำแหนงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning) 

จังหวัดสมุทรปราการ 

เมืองปริมณฑลศูนยกลางการขนสง 

และกระจายสินคาเพ่ือรองรับการผลิต การคา 

การลงทุน การบริการ และการพาณิชย 

เมืองปริมณฑลนาอยู 

ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 

เมืองอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ 

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการสงออก 
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 ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ตารางท่ี 2.2-1 ความสอดคลองประเด็นการพัฒนา เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ ตัวชี้วัดของแผนงาน/คาเปาหมาย (ป 2565) 

1. สงเสริมอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมให มี
ศักยภาพเพ่ือการแขงขัน
ในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน และประเทศคู
เจ รจาการค า กับ เข ต
เศรษฐกิจอาเซียน  โดย
พัฒนากระบวนการผลิต
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1.1 ภาคอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพในการแขงขัน
เพ่ิมขึ้นภายใตการดำเนิน
ธุ ร กิ จ ท่ี เป น มิ ต รกั บ
ส่ิงแวดลอม 

1.1.1 สรางเสริมจิตสำนึกผูประกอบการใหรักษาดุลยภาพสภาพแวดลอม 
รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
1.1.2 สนับสนุนการปองกันปญหามลพิษโดยใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) และนำของเสียกลับมาใชใหมตามหลักการ 3 R's (Reuse 
Reduce Recycle) เพ่ือลดตนทุน        

1 .1 รอยละท่ี เพ่ิ มขึ้ นของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ านการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1-5 ท่ีใบรับรองยังไมหมดอายุ (รอยละ 15) 

1.1.3 สงเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตไดอยางยั่งยืน 

1.2 จำนวนโรงงานท่ีไดรับการสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันให
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต (15 แหง) 

1.1.4 สงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสริมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.3 การยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.สมุทรปราการ (ระดับ
ท่ี 1 - 5)  (ระดับท่ี 2) 

1.2 สงเสริมเกษตรกร
ผ ลิ ต สิ น ค า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย เปน มิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

1.2.1 สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยใหไดการรับรอง
มาตรฐาน (GAP)  
1.2.2 ถายทอดองคความรูใหเกษตรกรมีทักษะท่ีเหมาะสม สามารถนำไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
1.2.3 สงเสริมการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดย
เพ่ิมศักยภาพดานพืช ประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ำบริเวณชายฝงทะเล  
1.2.4 สงเสริมการสรางแบรนดสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ีและ
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน           

1.4 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนเกษตรกรท่ีไดรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรปลอดภัย (GAP) (รอยละ 5) 

1.2.5 สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมดวยนวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสินทาง
ปญญา 

1.5 จำนวนเกษตรกรเปาหมายท่ีไดรับการสงเสริมเพ่ิมมูลคาดวย
นวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา (50) 

1 .3  ชุมชนและแหล ง
ทรัพ ยากรธรรมชา ติ
ไดรับการจัดการคุณภาพ
ดาน ส่ิ งแวดลอม โดย
การมีสวนรวมอยางเปน
ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1.3.1 สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap และการแปรรูปขยะมูล
ฝอยเปนพลังงาน โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

1.6 รอยละท่ีลดลงของปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนท่ี (รอยละ 5) 

1.3.2 เฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีเส่ียง โดยการประเมิน
สุขภาพของประชาชน และการถายทอดองคความรูในการปองกันตนเอง 

1.7 รอยละของประชาชนท่ีอยูอาศัยรอบกองขยะหรือพ้ืนท่ีเส่ียงไดรับ
การเฝาระวังและดูแลดานสุขภาพ (รอยละ 10) 

1.3.3 เรงบูรณะและฟนฟูแมน้ำสายหลักไมใหเส่ือมโทรมมากกวาท่ีเปนอยู 
โดยการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
1.3.4 สรางเสริมระบบการปองกันกัดเซาะชายฝง และการเฝาระวังภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝงและการพังทลายของดิน    

1.8 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหลงน้ำไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและฟนฟู
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำตนทุน (รอยละ 20) 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ ตัวชี้วัดของแผนงาน/คาเปาหมาย (ป 2565) 

1.3.5 สนับสนุนใหประชาชนเขามาเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังมลพิษ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมี
สวนรวมของประชาชน 

1.9 รอยละท่ี เพ่ิมขึ้นของจำนวนประชาชนท่ีเขามาเปนสมาชิก
อาสาสมัครเครือขายเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม (ทสม.) (รอยละ 10) 

ตารางท่ี 2.2-1 ความสอดคลองประเด็นการพัฒนา เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (ตอ) 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ ตัวชี้วัดของแผนงาน/คาเปาหมาย (ป 2565) 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน โดยยกระดับ

รายไดและการจัดการ

ด า น ก า ร ศึ ก ษ า 

สาธารณ สุ ข  ศ าส น า

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 

ส า ธ า ร ณู ป โภ ค แ ล ะ

ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ใ ห

เพียงพอ เทาเทียม และ

ท่ัวถึง 

2.1 ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น โดยการสราง

กระบวนการมีสวนรวม 

เพ่ื อให เกิ ดความเสมอ

ภาคและความเทาเทียม

กันในสังคม 

2.1.1 สงเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะดานฝมือแรงงาน เพ่ือ

ยกระดับรายได และสรางโอกาสในการมีงานทำของประชาชน 

2.1 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (รอยละ 2) 

2.2 รอยละของผูวางงาน ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ (รอยละ 5)  

2.1.2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ โดยเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันท้ังในดานการผลิตและการคาพรอมกับการเสริมสราง

การรวมกลุมทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดความแข็งแกรง 

2.3 จำนวนผูประกอบการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน (100) 

2.4 รอยละของผูประกอบการไดรับการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา (รอยละ 

10) 

2.1.3 สงเสริมใหประชาชน ชุมชน/หมูบานมีการนอมนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2.5 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนท่ีมีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาใชในชีวิตประจำวัน (รอยละ 20) 

2.6 รอยละ/จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบเกณฑวัดของกระทรวงมหาดไทย เพ่ิมขึ้น (รอยละ 6) 

2 .1 .4  ส ง เส ริ ม ก าร พั ฒ นาคุณ ภ าพ ระบ บ สาธารณู ป โภ ค 

สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา การสาธารณสุข 

การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.7 จำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนสายหลักและสายรองท่ีไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม (10) 

2.8 (8) รอยละท่ีลดลงของประชาชนท่ีเสียชีวิตจากโรคติดตอ (รอยละ 5) 

2.1.5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถรองรับการ

แขงขันของประเทศโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2.9 รอยละของนักเรียนทุกกลุมการศึกษามีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net’ N-net, V-net, T-net) เพ่ิมขึ้นจากการปการศึกษา

ท่ีผานมา ทุกกลุมสาระการเรียนรูของคาเฉล่ียคะแนน (รอยละ 3) 

2.10 สัดสวนการศึกษาสายอาชีวะตอสายสามัญเพ่ิมขึ้น (40:60) 

2.11 ผูเรียนทุกกลุมการศึกษามีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษ ท่ี 21 (3Rs 8Cs)  

2.1.6 สงเสริมกระบวนการผลิตและการตลาดสินคา OTOP ใหได

มาตรฐานสากล และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค 

2.12 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ  OTOP  (รอยละ 20) 

2.1.7 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงงานโดยใชโรงงาน

เปนกลไกในการสนับสนุน 

2.13 จำนวนชุมชนรอบโรงงานเปาหมายท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้น จากการสนับสนุนของ

โรงงานในแหลงชุมชน (5) 
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ตารางท่ี 2.2-1 ความสอดคลองประเด็นการพัฒนา เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (ตอ) 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ ตัวชี้วัดแผนงาน/คาเปาหมาย (ป 2565) 

3. ส งเสริ มระบบ Logistics 

เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

และประเทศคูเจรจาการคากับ

เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดย

พัฒนาการบริหารจัดการ และ

ป รั บ ป รุ ง โค ร งข า ย ก า ร

คมนาคมขนสงใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม

ขี ดความสาม ารถ ใน การ

แขงขัน 

3 .1  เ พ่ิ ม ขี ด ค วาม ส าม ารถ

โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง

ทุกรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับ

การใชงานของระบบโลจิสติกส

และชุมชน 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายหลัก/สายรอง สะพาน และส่ิงอำนวยความ

สะดวกดานการจราจรเพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรและขนสงสินคาไดโดยสะดวก 

3.1.2 กอสรางและขยายชองจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพ่ืออำนวยความสะดวก 

และเช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบ 

3.1.3 รณรงค และบังคับใชกฎหมายกับผูใชรถใชถนน เพ่ือเสริมสรางวินัยการจราจรและ

พัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกดานการจราจรรวมท้ังบริการขนสงสาธารณะใหครอบคลุม

พ้ืนท่ี 

3.1 จำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนสายหลัก/สายรอง 

และสะพานท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุง/

ซอมแซม (15) 

3.2 รอยละท่ีลดลงของอุบัติเหตุดานการจราจรใน

จังหวัดสมุทรปราการ (รอยละ 5) 

3.1.4 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงระบบรางและ

พัฒนาท่ีดินใหเกิดความคุมคา เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3.3 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของปริมาณผูใชบริการระบบ

ขนสงมวลชน (รอยละ 10) 

4. ส ง เส ริ ม กิ จ ก ร รม ก า ร

ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  แ ล ะ

ศิ ลปวัฒ นธรรม  โดยการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา  

ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก

แ ล ะ ป ร ะ ทั บ ใ จ ข อ ง

นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว ทุ ก

กลุ ม เป าหมาย (Tourism 

for All) 

4.1 แหล งท องเท่ียวได รับการ

พัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกใหมี

ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม

แ ล ะ มี ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ต อ

นักทองเท่ียวตามมาตรฐานสากล 

รวมท้ังสินคาและบริการดานการ

ทองเท่ียวไดรับการพัฒนาให มี

คุณภาพสูมาตรฐานสากล 

4.1.1 .พัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน

ตอบสนองตอความตองการของคนทุกกลุม (Tourism for All)  

4.1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางสายหลัก และสายรองใหไดมาตรฐานสามารถ

เขาถึงแหลงทองเท่ียวไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

4.1 จำนวนท่ีเพ่ิมขึ้นของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับ

การพัฒนา ไดมาตรฐานสากล (12) 

4.1.3 สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเท่ียว เชิงประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและเครือขายทางธุรกิจ

ของผูประกอบการใหเขมแข็งมีความเปนเจาบานท่ีดี 

4.2 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักทองเท่ียว 

(รอยละ 11) 

4.1.5 สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

4.1.6 สงเสริมการทองเท่ียวแบบ One Day Trip 

4.3 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเท่ียว 

(รอยละ 17) 

4.1.7 พัฒนาทักษะในการผลิตและจำหนายสินคาของชุมชน รวมท้ังเช่ือมโยงสินคาทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเท่ียว 

4.1.8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียว อยางมีมาตรฐาน

สอดรับกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม รวมท้ังจัดหาชองทาง

การจำหนายใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภค 

4 .4  รอยละท่ี เพ่ิ มขึ้ นของมูลค าการจำหน าย

ผลิตภัณฑชุมชน/สัมมาชีพ (รอยละ 10) 
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ประเด็นกระ เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

5. เสริมสรางความปลอดภัยใน

ชี วิ ต  แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน โดยการพัฒ นา

ระบบปองกันและแกไขปญหา

ภัยคุกคามความม่ันคง พรอม

ท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย

แกประชาชน 

5.1 ประชาชนมีความม่ันคง

ปลอดภั ยใน ชี วิต  รางกาย 

และทรัพยสินจากภัยคุกคาม

ความ ม่ั น คงรู ป แ บ บ ให ม   

รวมท้ังมีความสามัคคีโดยมี

ส ว น ร ว ม บ น วิ ถี ท า ง

ประชาธิปไตย 

5.1.1 สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมท้ังการเขามามีสวน

รวมในการตอตานภัยคุกคาม การรักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง 

เพ่ือปองกันและเตรียมการแกไขปญหาของภาคประชาชน 

5.1.2 สรางความตระหนักแกประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยในการสรางความสมานฉันทและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

5.1.3 สงเสริมใหส่ือสารมวลชนเขามามีบทบาท ในการปฏิบัติการขาวสาร

สนับสนุนการดำเนินการเพ่ือตอตานภัยคุกคามและเปนปจจัยสนับสนุน

ความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 

5.1 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของหมูบาน/ชุมชนท่ีเขามาเปนเครือขาย

การเฝาระวังภัยคุกคามดานความม่ันคง (รอยละ 10) 

5.2 รอยละท่ีลดลงของหมูบาน/ชุมชนแพรระบาดยาเสพติด

รุนแรง (รอยละ 10) 

5.1.4 สงเสริมการมีสวนรวมแกไขปญหายาเสพติดของภาคประชาชนและ

ชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการคายาเสพติด

จากประเทศเพ่ือนบาน 

5.1.5 สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

5.3 รอยละ ท่ี เพ่ิ มขึ้นของเด็กและเยาวชน ท่ี ได รับการ

เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

(รอยละ 2) 

5.1.6 สงเสริมการสรางเครือขายการขาวดานความม่ันคง ดวยการบูรณาการ

ทุกภาคสวนในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 

5.4 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของศูนยประสานงานอาสา 

สมัครประชาธิปไตยหมูบาน (รอยละ 2) 

5.2 ประชาชนมีความพรอม

ในการเผ ชิญ กับปญ หาสา

ธารณภัย และภัยพิ บั ติ ทุก

รูปแบบ 

5.2.1 สงเสริมใหภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ท้ังการแจง

เตือนภัย การปองกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟนฟูผลท่ีเกิดขึ้น 

5.2.2 สรางเสริมองคความรูในการปองกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ 

และโรคอุบัติใหม 

5.5 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนท่ีไดรับการเตรียมความพรอม

ในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามดานตาง ๆ (รอยละ 20) 
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 สรุปภาพรวมการจัดทำแผนของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
ภาพท่ี 2.2-2 สรุปภาพรวมการจัดทำแผนของจังหวัดสมุทรปราการ  
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  แผนพัฒ
นาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

1) ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับ

เขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
ภาพท่ี 2.2-3 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
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2) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

สาธารณูปโภคและสาธารณปูการใหเพียงพอ เทาเทียม และท่ัวถึง 

 
ภาพท่ี 2.2-4 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
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  แผนพัฒ
นาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการ

บริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
ภาพท่ี 2.2-5 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
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4) ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา การบริการและ

ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของนักทองเท่ียวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism for All) 

 
ภาพท่ี 2.2-6 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 4  
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  แผนพัฒ
นาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

5) ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม 

ความมั่นคง พรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน 

 
ภาพท่ี 2.2-7 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
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 หวงโซมูลคา (Value Chain) 



ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพื่อการแขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาระบบการตลาด การบริหารจัดการสินคา 

(Logistics)

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

และลดตนทุนการผลิต และสราง

มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ

ออกแบบผลิตภัณฑ

การเพิ่มขีดความสามารถ

ผูประกอบการและฝมือแรงงาน

การสนับสนุนปจจัยแวดลอมที่

เอื้อตอการผลิต

กิจกรรมหลักที่ 2.1 วางและ

ออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง

ทะเลสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับ

โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green 

Industry

กลางน้ํา ปลายน้ําตนน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนา

สรางสรรคนวัตกรรมใหม จากวัสดุ

ที่ไมใชแลวโดยเทคโนโลยีการผลิต

ที่สะอาด  3R

กิจกรรมหลักที่ 1.4 สงเสริม

ผูประกอบการใหมีธรรมาภิบาล

ทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การสรางและ

พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมรักษ

สิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฉลากคารบอน 

(Carbon Reduction )

กิจกรรมหลักที่ 2.18 พัฒนา

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/

อุตสาหกรรมสีเขียว จังหวัด

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.6 อุตสาหกรรม

คารบอนต่ํา

กิจกรรมหลักที่ 2.2 สํารวจและ

ออกแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนเพื่อ

รองรับระบบการขนสงทางรางใน

เขตจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.3 สงเสริม

โรงงานอุตสาหกรรมใหมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และชุมชน

อยางยั่งยืน (CSR Beginner ,CSR -

 DIW and CSR - DIW 

Continuous )

กิจกรรมหลักที่ 2.21 สงเสริมและ

ยกระดับเครือขายอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 15 จังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 2.10 สงเสริม

มาตรฐาน Leather Working 

Group (LWG) เพื่อยกระดับการ

จัดการสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 1



 การบริหารจัดการสินคา 

(Logistics)

การพัฒนาระบบการตลาด

กิจกรรมหลักที่ 2.17 ศึกษาเพื่อ

ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ใหเอื้อตอ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ

กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนา

เครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(Eco Industry Network) และ

สรางการมีสวนรวมจังหวัด

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.13 ยกระดับ

อุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

สําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและ

ผลิตภัณฑหนัง

กิจกรรมหลักที่ 2.8 ยกระดับการ

กํากับดูแลโรงงานเพื่อการบริหาร

จัดการดานสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยที่ดี สําหรับกลุม

อุตสาหกรรมฟอกหนัง

กิจกรรมหลักที่ 2.16 วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการจัดมลพิษ

อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2.4 สงเสริมการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดแนว

ปองกันมลพิษ (buffer zone) ใน

พื้นที่พัฒนาเมือง

กิจกรรมหลักที่ 2.11 สงเสริมให

สถานประกอบการนําของเสียมาใช

ประโยชน และการพัฒนาธุรกิจรี

ไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคาและใช

ประโยชนกากอุตสาหกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2.22 ทวนสอบ

และประเมินผลเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ และพัฒนาเครือขาย

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 2.20 พัฒนา

บุคลากรดานอุตสาหกรรมเพื่อ

สงเสริมความเขาใจดานกฎหมายผัง

เมืองและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 2.7 เปดบาน

โรงงาน (Open house) กลุม

อุตสาหกรรมฟอกหนัง

กิจกรรมหลักที่ 2.19 สงเสริมการ

บริหารจัดการพลังงานและการใช

พลังงานทดแทนในโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ

ออกแบบผลิตภัณฑ

การสนับสนุนปจจัยแวดลอมที่

เอื้อตอการผลิต

การเพิ่มขีดความสามารถ

ผูประกอบการและฝมือแรงงาน

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

และลดตนทุนการผลิต และสราง

มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 2



ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 2.15 ศูนยพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Center) สวนกลาง

กิจกรรมหลักที่ 2.9 ยกระดับแผน

ควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงาน

อุตสาหกรรม นอกเขตพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรม

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ

ออกแบบผลิตภัณฑ

การสนับสนุนปจจัยแวดลอมที่

เอื้อตอการผลิต

การเพิ่มขีดความสามารถ

ผูประกอบการและฝมือแรงงาน

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

และลดตนทุนการผลิต และสราง

มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ

 การบริหารจัดการสินคา 

(Logistics)

การพัฒนาระบบการตลาด

กิจกรรมหลักที่ 2.12 สงเสริมความ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับ

ชุมชนเพื่อใหเกิดการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม (CSV)

กิจกรรมหลักที่ 2.14 ศูนยพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Center) จังหวัดสมุทรปราการ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 3



กิจกรรมหลักที่ 3.10 สงเสริมการ

ผลิตและแปรรูปปลาสลิดเพื่อการคา

กิจกรรมหลักที่ 3.16 พัฒนา

ศักยภาพสหกรณการเกษตร เพื่อ

การตลาดลูกคา ธกส. 

สมุทรปราการ จํากัด ใหเขมแข็ง

กิจกรรมหลักที่ 3.15 การพัฒนา

คุณภาพขาวแปลงใหญ

กิจกรรมหลักที่ 3.6 สงเสริมการ

ผลิตกลวยหอมคุณภาพเพื่อการคา

กิจกรรมหลักที่ 3.14 เพิ่มชองทาง

การจําหนายสินคาของสถาบัน

เกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ 

และกลุมอาชีพ

กิจกรรมหลักที่ 3.13 สงเสริม

การเลี้ยงไกพื้นเมืองใหไดมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย

กิจกรรมหลักที่ 3.8 สงเสริมการ

ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษใน

โรงเรือน

จกรรมที่ 3.17 เพิ่มชองทางการ

ระบายผลผลิตทางการเกษตรแปลง

ใหญสูผูบริโภค

กิจกรรมที่ 3.18 สงเสริมการสราง

มูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมเชิง

พาณิชยและทรัพยสินทางปญญา

การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มการวิจัย พัฒนา (R&D) และ

ออกแบบผลิตภัณฑ

การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและการ

พัฒนาเกษตรกร

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

และลดตนทุน

การพัฒนาระบบการตลาดการขนสงและจัดการบริหารสินคา

 (Logistics)

ตนน้ํา กลางน้ํา

การสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ปลายน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 3.7 สงเสริมการ

ผลิตกลวยน้ําวาคุณภาพเพื่อการคา

กิจกรรมหลักที่ 3.9 จัดงาน 

"มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัย

และของดีเมืองปากน้ํา"

กิจกรรมหลักที่ 3.4 สงเสริมการ

ผลิตมะพราวน้ําหอมเพื่อการคา

กิจกรรมหลักที่ 3.1 สงเสริม

การผลิตและแปรรูปสินขาว

ปลอดภัยไดมาตรฐาน

กิจกรรมที่ 3.21 การตรวจติดตาม

และเฝาระวังมาตรฐานสินคา

เกษตรระดับจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 3.3 สงเสริมการ

ผลิตและอนุรักษสมเทพรสคุงบาง

กระเจา

กิจกรรมหลักที่ 3.11 การรักษา

คุณภาพน้ําใหเหมาะสมในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สงเสริมการ

ผลิตไมดอกไมประดับคุณภาพเพื่อ

การคา

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สงเสริมการ

ผลิตมะมวงน้ําดอกไม

สมุทรปราการคุณภาพเชิงการคา

กิจกรรมหลักที่ 3.12 สงเสริมและ

อนุรักษสายพันธุเปดปากน้ํา

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 4



การขนสงและจัดการบริหารสินคา

 (Logistics)

การพัฒนาระบบการตลาด

กิจกรรมที่ 3.19 เชื่อมโยงตลาด

และสรางเครือขายการคาเกษตร

เชิงรุก

กิจกรรมที่ 3.22 การสงเสริม

การบริโภคและการใชวัตถุดิบ

สินคา Q

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สงเสริมและ

เผยแพรผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

และผลิตภัณฑชุมชน

การสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตนน้ํา กลางน้ํา

กิจกรรมที่ 3.23 รานอาหาร

วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q

กิจกรรมหลักที่ 3.20 ยกระดับ

ผลิตภัณฑปากน้ําสูตลาดโลก

กิจกรรมที่ 3.25 จัดงาน "พรรณไม

งานและมหกรรมสินคาเกษตรเชิง

สรางสรรค"

ปลายน้ํา

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ

ออกแบบผลิตภัณฑ

การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและการ

พัฒนาเกษตรกร

การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

และลดตนทุน

การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม

กิจกรรมที่ 3.24 อํานวยการและ

ติดตามผลการดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 5.1 สงเสริมและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 5



กิจกรรมหลักที่ 8.4 ปรับปรุงระบบ

ชลประทานในพื้นที่คุงบางกะเจา

ระยะที่ 1 ,2

กิจกรรมหลักที่ 6.3 พัฒนา

ศักยภาพดานสิ่งแวดลอม จังหวัด

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 6.4 บริหารจัดการ

ขยะและสิ่งแวดลอม (การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยแบบครบวงจรโดยการมีสวน

รวมของชุมชน จังหวัด

สมทรปราการ)

กิจกรรมหลักที่ 8.5 ปรับปรุงซอมแซมประตูระบาย 

ทดน้ํา เพื่อสนับสนุนระบบปองกันน้ําทวมจังหวัด

สมุทรปราการ
กิจกรรมหลักที่ 8.6 กอสรางเขื่อน คสล.ปองกันตลิ่ง

บริเวณวัดสรางโศก หมูที่ 6 ตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ

กิจกรรมหลักที่ 8.1 ออกแบบผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลสมุทรปราการ

ชุมชนและแหลงทรัพยากรธรรมชาติไดรับการจัดการคุณภาพดานสิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธและการ

เสริมสรางความรู

การฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การกอสราง ปรับปรุง และซอมแซมสิ่งกอสรางเพื่อ

ปองกันปญหา

การสํารวจพื้นที่และการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่

กลางน้ํา ปลายน้ําตนน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 8.3 ปรับปรุงซอมแซมเขื่อนปองกัน

ตลิ่งและประตูระบายน้ํา รวมทั้งทดระบายน้ําที่ไดรับ

ความเสียหาย ทรุดโทรม

กิจกรรมหลักที่ 6.2 ปองกันและแกไขมลภาวะทาง

อากาศที่เปนพิษที่เกิดจากขยะตกคาง โดยการปองกัน

 และควบคุม โรคในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่วิกฤติ

กิจกรรมหลักที่ 7.1 กําจัดวัชพืช และขุดลอกแหลงน้ํา

และลํารางสาธารณะ เพื่ออนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ํา

ในคลองสายหลักและคลองเชื่อมตอ

กิจกรรมหลักที่ 8.2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและ

ชายฝงในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ถายทอดองค

ความรูและสรางเครือขายการ

ดําเนินงานแปรรูปขยะมูลฝอยเปน

พลังงานและผลิตภัณฑอื่นๆ

กิจกรรมหลักที่ 7.3 รณรงคและ

สรางเครือขายการเฝาระวังมลพิษ

ดานสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 7.2 บําบัดและ

ฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองสายหลัก

และคลองเชื่อมตอ
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กิจกรรมหลักที่ 1.11 การเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลใน

สถานประกอบกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการคา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นใหกับผู

วางงาน และผูดอยโอกาส

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหเพียงพอ 

เทาเทียม และทั่วถึง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การสนับสนุนการบูรณาการและการ

ขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและทองที่

กิจกรรมหลักที่ 2.10 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบ

กิจการใหสามารถกาวเขาสูมาตรฐานแรงงานไทย (Thai 

Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety 

Thailand)

กิจกรรมหลักที่ 2.11 รณรงคเสริมสรางสุขภาพแรงงานเพื่อ

อาชีวอนามัยในการทํางานที่ดีสูไทยแลนด 4.0

กิจกรรมหลักที่ 1.4 การขยายโอกาสในการสรางอาชีพใหม

ใหกับแรงงานนอกระบบ

กิจกรรมหลักที่ 3.6 เพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการเลี้ยงสัตว

กิจกรรมหลักที่ 4.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 2.12 พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อ

เพิ่มตนทุนชีวิต

เผยแพรและประชาสัมพันธ

กิจกรรมหลักที่ 4.6 พัฒนา รพ.จตุรทิศและยกระดับ

สถานบริการสาธารณสุขรองรับการเขาถึงบริการ

ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและเขตปริมณฑล

 สงเสริมมาตรฐษนมุงสูระดับสากล

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานวันคนพิการสากล

ประจําป

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 1.2 สงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวทางพระราชดําริ

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสริมสรางทักษะแรงงาน (Skilled

 labour) เพื่อยกระดับศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน เผยแพรและประชาสัมพันธการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 1.10 การยกระดับคุณภาพภาษาตางประเทศ

ใหแกสถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรม

กิจกรรมหลักที่ 4.1 แกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหครอบคลุม

และเพียงพอ

กิจกรรมหลักที่ 4.2 พัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหเพียงพอตอการ

ใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลักที่ 5.1 สรางเสริมทักษะและองคความรูใหกับ

บุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 6.6 สงเสริมการขายสินคา OTOP

 ดวยการประชาสัมพันธ การสรางแบรนด และ

พัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ฝกอาชีพ เพิ่มรายได ลดรายจาย เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 6.7 แสดงจําหนาย และกระจาย

สินคา OTOP เพื่อสรางรายไดใหกับเครือขาย 

OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1.9 การสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน

ตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความ

ยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพการดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 3.7 รักสมุทรปราการ สราง

สมุทรปราการ ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูความ

ยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 4.5 สงเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสราง

สุขภาพที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุมวัย

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพคนพิการจังหวัด

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ

ประชาชน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน เผยแพรและประชาสัมพันธการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 7.2 ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุ

จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุง/ซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาดานการเรียนการสอนใหมาตรฐานและปลอดภัย 

เพียงพอตอการใชงาน

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ฝกอาชีพผูสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 5.2 จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

และเพียงพอตอการใชงาน

กิจกรรมหลักที่ 2.1 การเตรียมความพรอมผูสูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 7.6 ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก กิจกรรมหลักที่ 2.9 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูใช

แรงงานสูความเปน Excellent Labour

กิจกรรมหลักที่ 6.1 เสริมสรางการรวมกลุมเครือขาย

ผูประกอบการทางธุรกิจ Biz Club เพื่อสงเสริมการตลาด

สินคาสูสากล

กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย ลดความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการของประชาชนทุกคนในจังหวัด

สมุทรปราการมุงสูเมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี

กิจกรรมหลักที่ 6.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการสุนัขบา

กิจกรรมหลักที่ 2.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 5.4 การยกระดับคุณภาพภาษาตางประเทศ

ใหแกสถานศึกษาดวยการใชเทคโนโลยี

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ฝกอาชีพเด็กและเยาวชน

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 9



การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน เผยแพรและประชาสัมพันธการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศาสนสถานและสงเสริมการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

กิจกรรมหลักที่ 7.7 ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 

ไขหวัดใหญ และโรคมือเทาปาก

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัด

การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและเครือขาย

พลังงานชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี

ขึ้น โดยการลดรายจายใหกับประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 8.1  การศึกษาปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอม

 ดานประชากรและประชากรแฝงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.14 เพิ่มประสิทธิภาพศูนยบริการขอมูล

การอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy 

Mobile Unit)

กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาและสรางเสริมการปฏิบัติตาม

หลักศีล 5 หลักธรรมของศาสนาเพื่อสรางความภูมิคุมกัน

ใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 6.3 โครงการเพิ่มทักษะดานการบริหาร

จัดการและสงเสริมการตลาดกลุมผูผลิต OTOP ใหสามารถ

ดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 10



การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสังคม

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน เผยแพรและประชาสัมพันธการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 7.5 เสริมสรางสุขภาพที่ดีสูวิถีชีวิต

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 7.3 สงเสริมสุขภาพเพื่อสรางภูมิคุมกันโรค

ใหแกประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 7.4 ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 6.5 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

สมุทรปราการพรอมกาวสูศตวรรษที่ 21

กิจกรรมหลักที่ 7.1 ลดอัตราการปวย/ตายจากโรคที่เปน

ปญหาสําคัญอยางสรางสรรคแบบบูรณาการ

กิจกรรมที่ 6.4 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ของดีของเดน

จังหวัดสมุทรปราการ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 11



โครงสรางพื้นฐานทางการคา การลงทุน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 กอสรางถนนที่เปนเสนทางใหม

เชื่อมถนนสายหลัก

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

สงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับ เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสง

ใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

เพิ่มขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทุกรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานของระบบโลจิสติกสและชุมชน

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

พัฒนาความพรอมและสรางขีดความสามารถของ

ผูประกอบการ

กิจกรรมหลักที่ 1.9 สรางความรู ความเขาใจใหกับ

สมาชิกเครือขายอาสาสมัครจราจรเชิงวิชาการและ

เชิงปฏิบัติ

พัฒนาดานการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สรางเสริมความปลอดภัยใหแก

ผูขับขี่รถจักรยานยนต

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ประชาสัมพันธ เผยแพร ให

ประชาชนสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอํานวย

ความสะดวกในเสนทางคมนาคมสายหลัก สายรอง

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กอสรางถนนที่เปนเสนทางใหม

เชื่อมถนนสายรอง

กิจกรรมหลักที่ 1.6 จัดตั้งศูนยควบคุมและสั่งการจราจร

ทางบก

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลักที่

ชํารุด หรือทรุดโทรม

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ปายจราจรอัจฉริยะอํานวยความ

สะดวกการจราจร

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายรองที่

ชํารุด หรือทรุดโทรม

กิจกรรมหลักที่ 1.10 กํากับคุณภาพ การคา การสํารอง 

และความปลอดภัย สถานประกอบกิจการพลังงาน

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 หนาที่ 12



โครงสรางพื้นฐานทางการคา การลงทุน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพิ่มขีดความสามารถโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทุกรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับการใชงานของระบบโลจิสติกสและชุมชน

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

พัฒนาความพรอมและสรางขีดความสามารถของ

ผูประกอบการ

พัฒนาดานการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขยายชองจราจรถนนสายหลัก ถนน

สายรอง

กิจกรรมหลักที่ 4.3 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่

การจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินและโครงสรางพื้นฐาน

ตามแนวเสนทางรถไฟฟาจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 กอสรางทางเดินเทา คสล. และ

สะพาน

กิจกรรมหลักที่ 2.2 กอสรางแนวถนนทางหลวงเดิมและ

ถนนตัดใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.4 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สํารวจและออกแบบการพัฒนาพื้นที่

โดยรอบสถานีรถไฟฟา

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุง/ซอมแซมทางเดินเทาและ

สะพาน

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 หนาที่ 13



กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและ

ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใน

แหลงทองเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เพิ่มขีด

ความสามารถผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ

เครือขาย

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา  การบริการและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและประทับใจของนักทองเที่ยวทุกกลุมเปาหมาย

(Tourism for All)

แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยวตามมาตรฐานสากล 

รวมทั้งสินคาและบริการดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

พัฒนาระบบบริหาร จัดการการ

ทองเที่ยว

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน และ

บุคลากร

พัฒนาปจจัยพื้นฐานดาน

ทองเที่ยว/ทรัพยากร

พัฒนาแหลงและกิจกรรมทองเที่ยว พัฒนาธุรกิจบริการการทองเที่ยว พัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธ

กลางน้ํา ปลายน้ําตนน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 2.4 

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมที่ 4.1 การอํานวยความ

สะดวกและรักษาความปลอดภัย

ใหกับนักทองเที่ยวและบุคคลสําคัญ

ในแหลงทองเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิ่มทักษะการ

ผลิตสินคา OTOP และสินคาชุมชน

ใหไดมาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ 2.8 สงเสริมและ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการในชวง

เทศกาลกลางปใหม

กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาเครือขายการ

เฝาระวังในการรักษาความ

ปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวและ

บุคคลสําคัญบริเวณทาอากาศยาน

สนามบินสวรรณภมิ

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสนทาง

จักรยานเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยใน

แหลงทองเที่ยว

กิจกรรมหลักที่ 2.12 สงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงามของทองถิ่น (งานลอย

กระทงจังหวัดสมุทรปราการ)

กิจกรรมหลักที่ 2.7 สงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร งาน

สมโภชสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สรางมูลคาเพิ่ม

สินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่

เปนอัตลักษณของพื้นที่

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่เปนประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมหลักที่ 2.14 สงเสริมการ

ทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

“ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย”

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงถนนที่เปนเสนทางเชื่อมโยง

ดานการคมนาคมแหลงทองเที่ยว

สําคัญ

กิจกรรมหลักที่ 2.2 จัดกิจกรรม

ทองเที่ยวแบบ “one day trip” 

และกิจกรรมเชิงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมหลักที่ 2.16 สงเสริม

กิจกรรมทองเที่ยวเชิงกีฬา และ

นันทนาการ

กิจกรรมหลักที่ 2.9 จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธและกิจกรรมการ

ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 14



แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมและมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยวตามมาตรฐานสากล 

รวมทั้งสินคาและบริการดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

พัฒนาระบบบริหาร จัดการการ

ทองเที่ยว

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน และ

บุคลากร

พัฒนาปจจัยพื้นฐานดาน

ทองเที่ยว/ทรัพยากร

พัฒนาแหลงและกิจกรรมทองเที่ยว พัฒนาธุรกิจบริการการทองเที่ยว พัฒนาการตลาดและ

ประชาสัมพันธ

กลางน้ํา ปลายน้ําตนน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 2.15 จัดทําปาย

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ (Billboard)

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานประเพณี

สงกรานต

กิจกรรมหลักที่ 3.3 

ประชาสัมพันธและจัดหาชองทาง

การจําหนายสินคา OTOP ใหตรง

กับความตองการของผูบริโภค

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เสริมสราง

ภาพลักษณและการ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.5 จัดงานรําลึกร.ศ.

112

กิจกรรมหลักที่ 2.10 จัดกิจกรรมใน

งานนมัสการองคพระสมุทรเจดียและ

งานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 3.5 จัดงานรื่นรมย

 ชมของดีสมุทรปราการ

กิจกรรมหลักที่ 2.11 จัดงานประเพณี

รับบัว

กิจกรรมหลักที่ 3.4 จัดงานตลาด

น้ําดอกแกวในงานกาชาด

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 15



กิจกรรมหลักที่ 1.9 อบจ. บาน วัด โรงเรียน

รวมประสานตานภัยยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.5 เสริมสรางประสิทธิภาพ

การถวายความปลอดภัยใหกับพระบรมวงศานุ

วงศ และการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล

สําคัญ

กิจกรรมหลักที่ 1.17 สงเสริมการจัดตั้ง TO BE

 NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และ

สรางเครือขายเพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน

สถานประกอบการและชมชน
กิจกรรมหลักที่ 2.3 เสริมสรางความเขมแข็ง 

และสรางเครือขายอาสาสมัครประชาธิปไตย

กิจกรรมหลักที่ 1.6 เสริมสรางความเขมแข็ง

กองทุนแมของแผนดิน วิถีพอเพียง

กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาเครือขาย

ประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง พรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม  รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีสวนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย

ตนน้ํา

เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็ง

ของประชาชน

ใหความรูและการปลูกจิตสํานึก

ในระดับปจเจกบุคคล

การบริหารจัดการ การจัดระเบียบสังคม 

และการบังคับใชกฎหมายการผลิต

กลางน้ํา ปลายน้ํา

การเผยแพร การประชาสัมพันธ

และการสรางเครือขายภาคประชาชน

การพัฒนาและสรางความเขมแข็งเพื่อให

เกิดความยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมทักษะชีวิตแก

เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3.8 สรางภูมิคุมกันทาง

สังคมตามศาสตรพระราชา

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การควบคุมตัวยาและ

ผูคายาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ประชาชนเขมแข็ง

ตานภัยยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การปองกันกลุมผูมี

โอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สรางความรู ความ

เขาใจใหกับสมาชิกเครือขายการเฝา

ระวังและรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในหมูบาน/ชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การแกไขปญหาผูติด

ยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ถายทอดองคความรู

ใหกับประชาชน และสรางกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน

กิจกรรมหลักที่ 1.14 เสริมสรางประสิทธิภาพ

ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพ

สมาชิกเครือขายการปองกันและแกไข

ปญหาการคามนุษย

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ครอบครัว

คุณธรรมนําชุมชนพนภัยยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานประกอบการ

กิจกรรมหลักที่ 2.6 สรางความปรองดอง

สมานฉันท ระหวางนายจาง ลูกจาง เพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดาน

แรงงานในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรมหลักที่ 2.9 สงเสริมสนับสนุน

การจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

กิจกรรมหลักที่ 1.10 สตรีไทย วิถีไทย วิถี

ชุมชนพอเพียงตานภัยยาเสพติด

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สรางเครือขายอาสาสมัคร

บริการและปองกันภัยในชุมชน พรอมทั้ง

เสริมสรางดานการขาว เพื่อลดปญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การแกไขปญหาความ

เดือดรอนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมของ

ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หนาที่ 16



กิจกรรมหลักที่ 3.7 เพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษาความสงบเรียบรอย และปองกันแกไข

ปญหาอาชญากรรมในหมูบาน/ชุมชน

                             ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม  รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีสวนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย

กิจกรรมหลักที่ 2.7 การเสริมสรางความ

สามัคคีปรองดองและสมานฉันทระหวาง

ครอบครัวอุปถัมภจังหวัดสมุทรปราการและ

เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใตตาม

โครงการ "สานใจไทย สูใจใต"

กิจกรรมหลักที่ 2.8 สรางความ ปรองดอง   

สมานฉันท เพื่อการปฏิรูป

ใหความรูและการปลูกจิตสํานึก

ในระดับปจเจกบุคคล

กลางน้ํา ปลายน้ํา

เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็ง

ของประชาชน

การบริหารจัดการ การจัดระเบียบสังคม 

และการบังคับใชกฎหมายการผลิต

การเผยแพร การประชาสัมพันธ

และการสรางเครือขายภาคประชาชน

การพัฒนาและสรางความเขมแข็งเพื่อให

เกิดความยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 3.3 การปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ และพัฒนา

เทคโนโลยีรองรับใหเทาทันภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.13 มัสยิดสานใจปองกันภัยยา

เสพติด

กิจกรรมหลักที่ 3.4 การใหความรูแกนายจาง/

เจาของเรือประมงทะเลเกี่ยวกับการไมบังคับ

ใชแรงงาน และแรงงานขัดหนี้

กิจกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเยาวชนรวมใจตาน

ภัยยาเสพติด

ตนน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สรางความปลอดภัย

โดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลตําบลบางปู

กิจกรรมหลักที่ 1.16 รณรงคประชาสัมพันธ

ตานภัยยาเสพติด พระมหากษัตริย

กิจกรรมหลักที่ 3.6 การปองกันและเฝาระวัง

ปญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิ

ชอบและการกระทําผิดกฎหมาย

กิจกรรมหลักที่ 2.2 รณรงค และประชาสัมพันธ

 เผยแพร เพื่อสรางความตระหนักใหกับ

ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หนาที่ 17



กิจกรรมหลักที่ 4.6 การเตรียมความ

พรอมซักซอมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัย

พิบัติตาง ๆ

กิจกรรมหลักที่ 4.4 ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลเพื่อระงับ และ

เตือนภัย

กิจกรรมหลักที่ 4.3 จัดหาอุปกรณใน

การปองกันภัยพิบัติ การแจงเตือน การ

ระงับภัย การบรรเทาภัย

กิจกรรมหลักที่ 4.2 สรางเครือขายและถายทอดองคความรูในการ

เฝาระวังและเตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ

กิจกรรมหลักที่ 4.5 การฟนฟู และเยียวยาผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถายทอดองคความรูใหกับประชาชน 

ในการปองกันภัยพิบัติเบื้องตน

เสริมสรางศักยภาพแกประชาชน

กลางน้ํา

ประชาชนมีความพรอมในการเผชิญกับปญหาสาธารณภัย และภัยพิบัติทุกรูปแบบ

ตนน้ํา

การบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพ

เพื่อการปองกันและการบรรเทาความ

เดือดรอน

ปลายน้ํา

การเยี่ยวยาผูไดรับผลกระทบหรือประสบปญหาการเผยแพร การประชาสัมพันธการสรางเครือขาย

หวงโซมูลคา ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หนาที่ 18



 

 

  

ส่วนท่ี 3 
แบบสรุปบัญชีรายชุดโครงการ (จ.1) 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) (จ.1.1) 
 

 



แบบ จ. 1

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู

ตัวชี้วัดของ

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

(1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่

ผานการรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับที่ 1-5 ที่ใบรับรอง

ยังไมหมดอายุ

5 10 15 20 25 75

(2) จํานวนโรงงานที่

ไดรับการสงเสริมและ

เพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลด

ตนทุนการผลิต 

5 10 15 20 25 75

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรปราการ

1. ภาคอุตสาหกรรม

มีศักยภาพในการ

แขงขันเพิ่มขึ้นภายใต

การดําเนินธุรกิจที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให

มีศักยภาพเพื่อการแขงขันในภูมิภาคเขต

เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจา

การคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดย

พัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 2



ตัวชี้วัดของ

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

(3) การยกระดับการ

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ จ.

สมุทรปราการ 

1 2 2 3 3 (1-3)

(4) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ

รองมาตรฐานสินคา

เกษตรปลอดภัย (GAP)

5 5 5 5 5 25

(5) จํานวนเกษตรกร

เปาหมายที่ไดรับการ

สงเสริมเพิ่มมูลคาดวย

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

และทรัพยสินทางปญญา

50 50 50 50 50 50

2. สงเสริมเกษตรกร

ผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัยเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 3



ตัวชี้วัดของ

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

(6) รอยละที่ลดลงของ

ปริมาณขยะมูลฝอย

สะสมในพื้นที่ 

5 5 5 5 5 25

(7) รอยละของ

ประชาชนที่อยูอาศัย

รอบกองขยะหรือพื้นที่

เสี่ยงไดรับการเฝาระวัง

และดูแลดานสุขภาพ 

(รอขอมลจาก 

10 10 10 10 40

(8) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

แหลงน้ําไดรับการพัฒนา

 ปรับปรุงและฟนฟูเพื่อ

เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน

20 20 20 20 80

3. ชุมชนและแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการจัดการ

คุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม โดยการ

มีสวนรวมอยางเปน

ระบบและมี

ประสิทธิภาพ

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 4



ตัวชี้วัดของ

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

คาเปาหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

(9) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

จํานวนประชาชนที่เขา

มาเปนสมาชิก

อาสาสมัครเครือขายเฝา

ระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

 (ทสม.) 

10 10 10 10 10 50

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 5



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

        220,099,100       783,076,100       487,859,150       417,570,100       506,282,400               2,408,386,850 

          55,000,000       161,000,000       176,500,000         83,000,000       103,000,000                 578,500,000 

1. โครงการที่ 1 สงเสริมภาคอุตสาหกรรมมี

ธรรมาภิบาลธุรกิจและเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

1 2,5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

            7,000,000         17,000,000           3,000,000           3,500,000         14,500,000                   45,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฉลากคารบอน

(Carbon Footprint )

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

             3,000,000 -                                            -   - 3,000,000                                6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนาสรางสรรค

นวัตกรรมใหม จากวัสดุที่ไมใชแลว

โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  3R

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

-                                   10,000,000 -                        -            4,000,000                     14,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การสรางและพัฒนา

เครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม

จังหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

             2,000,000            2,000,000                      -    -            2,000,000                      6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 สงเสริมผูประกอบการ

ใหมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม

1 5 สนง.พาณิชยจังหวัด

สมุทรปราการ

             2,000,000            2,000,000                      -    -            2,000,000                      6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับโรงงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

                       -              3,000,000            3,000,000            3,500,000            3,500,000                     13,000,000 

2. โครงการที่ 2 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3,4 2,5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

          48,000,000       144,000,000       173,500,000         79,500,000         88,500,000                 533,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 วางและออกแบบวางผัง

พัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลสมุทรปราการ

1,3 5 1.สนง.โยธาธิการและผัง

เมือง

2. อปท.ที่เกี่ยวของ

                       -                        -              6,000,000                      -                        -                        6,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพื่อการแขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

ประเด็นการพัฒนาที่ 1

แผนงานที่ 1

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 6



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.2 สํารวจและออกแบบการ

พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสง

มวลชนเพื่อรองรับระบบการขนสงทางรางใน

เขตจังหวัดสมุทรปราการ

1,3 5 1.สนง.โยธาธิการและผัง

เมือง

2. อปท.ที่เกี่ยวของ

                       -                        -              8,000,000                      -                        -                        8,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.3 สงเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

 และชุมชนอยางยั่งยืน (CSR Beginner,

CSR - DIW and CSR - DIW Continuous)

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,000,000             1,000,000           10,000,000          1,000,000           1,000,000           14,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.4 สงเสริมการเพิ่มพื้นที่

สีเขียว การจัดแนวปองกันมลพิษ 

(buffer zone) ในพื้นที่พัฒนาเมือง

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5,000,000             3,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           11,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาเครือขาย

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry

 Network) และสรางการมีสวนรวม

จังหวัดสมุทรปราการ

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,500,000             1,500,000           1,500,000           1,500,000           1,500,000           7,500,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.6 อุตสาหกรรมคารบอนต่ํา 2 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

-                         7,000,000           7,000,000           7,000,000           7,000,000           28,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.7 เปดบานโรงงาน 

(Open house) กลุมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

4 2,5 เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ก.ม.30 และ ก.ม. 32

-                         1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           4,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.8 ยกระดับการกํากับดูแล

โรงงานเพื่อการบริหารจัดการดาน

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ดี สําหรับ

กลุมอุตสาหกรรมฟอกหนัง

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,000,000             1,000,000           1,000,000           -                       -                       3,000,000                     

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 7



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.9 ยกระดับแผนควบคุม

ภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม นอกเขต

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,000,000             1,000,000           1,000,000           -                       -                       3,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.10 สงเสริมมาตรฐาน 

Leather Working Group (LWG)

เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอม

และผลิตภัณฑ

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3,000,000             3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           15,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.11 สงเสริมใหสถาน

ประกอบการนําของเสียมาใชประโยชน และ

การพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคาและใช

ประโยชนกากอุตสาหกรรม

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                         1,000,000           1,000,000           - 1,000,000           3,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.12 สงเสริมความเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพื่อใหเกิดการ

ผลิตในระดับอุตสาหกรรม (CSV)

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2,000,000             2,000,000           2,000,000           -                       -                       6,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.13 ยกระดับอุตสาหกรรม

แบบครบวงจร สําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง

และผลิตภัณฑหนัง

2 2,5 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 15,000,000            100,000,000        100,000,000        35,000,000          35,000,000          285,000,000                  

กิจกรรมหลักที่ 2.14 ศูนยพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) 

จังหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

2,500,000             2,500,000           4,000,000           4,000,000           4,000,000           17,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.15 ศูนยพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) 

สวนกลาง

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2,000,000             2,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           7,000,000                     

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 8



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.16 วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการจัดมลพิษอุตสาหกรรม

2 2,5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                         2,000,000           2,000,000           1,000,000           1,000,000           6,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.17 ศึกษาเพื่อปรับปรุง

กฏ ระเบียบ ใหเอื้อตอการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                         2,000,000           2,000,000           1,000,000           1,000,000           6,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.18 พัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรมสีเขียว 

จังหวัดสมุทรปราการ

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7,000,000             7,000,000           7,000,000           7,000,000           7,000,000           35,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.19 สงเสริมการบริหารจัด

การพลังงานและการใชพลังงานทดแทนใน

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2 5 สนง.พลังงานจังหวัด

สมุทรปราการ

7,000,000             7,000,000           7,000,000           2,000,000           2,000,000           25,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.20 พัฒนาบุคลากรดาน

อุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมความเขาใจดาน

กฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดลอม

2 5 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดสมุทรปราการ

-                      -                    8,000,000           -                    -                    8,000,000                     

กิจกรรมหลักที่ 2.21 สงเสริมและยกระดับ

เครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                      -                    -                    7,000,000           7,000,000           14,000,000                    

กิจกรรมหลักที่ 2.22 ทวนสอบและ

ประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ

พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 

จังหวัด

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                      -                    -                    7,000,000           7,000,000           14,000,000                    

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 9



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.23 ศึกษาและสํารวจ

โครงสรางพื้นฐาน พื้นที่สีเขียวและการใช

ประโยชนที่ดิน เพื่อการวางแผนและออกแบบ

เมืองใหนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความปลอดภัย

2 4 สนง.โยธาธิการและผัง

เมือง

-                      -                    -                    -                    8,000,000           8,000,000                     

          29,099,100         41,099,100         35,359,150         33,570,100         57,782,400                 196,909,850 

3. โครงการที่ 3 สงเสริมการผลิตและสราง

มูลคาเพิ่มสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน

1,2,3,4 2,5 หนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

          29,099,100         41,099,100         28,359,150         26,570,100         50,782,400                 175,909,850 

กิจกรรมหลักที่ 3.1 สงเสริมการผลิตและ

แปรรูปสินคาขาวปลอดภัยไดมาตรฐาน

1,2,3,4 2,5 1.สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.กรมสงเสริมการเกษตร 

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

4.สนง.สภาเกษตรกร 

จ.สป.

5.ธ.ก.ส. จ.สป.

             2,000,000            2,000,000  -               767,000               767,000                      5,534,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สงเสริมการผลิตมะมวง

น้ําดอกไมสมุทรปราการคุณภาพเชิงการคา

1 2 สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

             2,000,000            2,500,000            4,160,300            3,402,000            3,000,000                     15,062,300 

กิจกรรมหลักที่ 3.3 สงเสริมการผลิต

และอนุรักษสมเทพรสคุงบางกระเจา

1 2 สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

                500,000               500,000               885,300               299,000            1,100,000                      3,284,300 

กิจกรรมหลักที่ 3.4 สงเสริมการผลิตมะพราว

น้ําหอมเพื่อการคา

1 2 1.สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

                400,000               400,000            1,222,800               780,000            2,000,000                      4,802,800 

แผนงานที่ 2

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 10



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สงเสริมการผลิตไม

ดอกไมประดับคุณภาพเพื่อการคา

1 2 สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

             1,200,000            1,200,000            1,571,060               913,000            1,200,000                      6,084,060 

กิจกรรมหลักที่ 3.6 สงเสริมการผลิตกลวย

หอมคุณภาพเพื่อการคา

1 2 สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

                600,000               600,000            1,559,300  -            3,000,000                      5,759,300 

กิจกรรมหลักที่ 3.7 สงเสริมการผลิตกลวย

น้ําวาคุณภาพเพื่อการคา

1 2 สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

                500,000               500,000                      -    -            1,000,000                      2,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.8 สงเสริมการผลิต

พืชผักปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือน

1 ๒ สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

             3,000,000            3,000,000                      -              3,850,000            4,000,000                     13,850,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.9 จัดงาน "มหกรรมสินคา

เกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ํา"

1 2 หนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

             4,000,000            4,500,000            4,025,500            4,025,500            4,500,000                     21,051,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.10 สงเสริมการผลิตและ

แปรรูปปลาสลิดเพื่อการคา

1 2 สนง.ประมงจังหวัด

สมุทรปราการ

                200,000               200,000                      -                        -                        -                           400,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.11 การรักษาคุณภาพน้ําให

เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ

2 2 สนง.ประมงจังหวัด

สมุทรปราการ

             2,000,000            2,000,000            1,222,890  -            2,000,000                      7,222,890 

กิจกรรมหลักที่ 3.12 สงเสริมและอนุรักษ

สายพันธุเปดปากน้ํา

1 2 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

สมุทรปราการ

             1,300,000            1,300,000            1,294,950            1,855,400            1,500,000                      7,250,350 

กิจกรรมหลักที่ 3.13 สงเสริมการเลี้ยงไก

พื้นเมืองใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย

1 2 สนง.ปศุสัตวจังหวัด

สมุทรปราการ

             1,300,000            1,300,000            1,267,950            1,819,400            1,300,000                      6,987,350 

กิจกรรมหลักที่ 3.14 เพิ่มชองทาง

การจําหนายสินคาของสถาบันเกษตรกร 

เกษตรกรแปลงใหญ และกลุมอาชีพ

1 2 สนง.สหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ

             3,600,000            3,600,000                      -                        -                        -                        7,200,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.15 การพัฒนาคุณภาพขาว

แปลงใหญ

2 2 สนง.สหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ

                100,000               100,000  -  -  -                         200,000 
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กิจกรรมหลักที่ 3.16 พัฒนาศักยภาพสหกรณ

การเกษตร เพื่อการตลาดลูกคา ธกส. 

สมุทรปราการ จํากัด ใหเขมแข็ง

1 2 สนง.สหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ

                400,000               400,000                      -    -  -                         800,000 

กิจกรรมที่ 3.17 เพิ่มชองทางการระบาย

ผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญสูผูบริโภค

1 2 สนง.สหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ

                350,000               350,000                      -    -  -                         700,000 

กิจกรรมที่ 3.18 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม

ดวยนวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสินทาง

ปญญา

1 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

สมุทรปราการ

                500,000               500,000                      -                 144,600               100,000                      1,244,600 

กิจกรรมที่ 3.19 เชื่อมโยงตลาด

และสรางเครือขายการคาเกษตรเชิงรุก

1 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

สมุทรปราการ

             5,000,000            5,000,000                      -    -            7,000,000                     17,000,000 

กิจกรรมที่ 3.20 ยกระดับผลิตภัณฑปากน้ําสู

ตลาดโลก

1 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

สมุทรปราการ

                       -             11,000,000           11,000,000            3,548,800           11,000,000                     36,548,800 

กิจกรรมที่ 3.21 การตรวจติดตามและ

เฝาระวังมาตรฐานสินคาเกษตรระดับจังหวัด

2 2 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

สมุทรปราการ

                 20,000                20,000                20,000                20,000                20,000                         100,000 

กิจกรรมที่ 3.22 การสงเสริมการบริโภค

และการใชวัตถุดิบสินคา Q

2 2 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

                 30,000                30,000                30,000                30,000                30,000                         150,000 

กิจกรรมที่ 3.23 รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย

เลือกใชสินคา Q

2 2 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

                 30,000                30,000                30,000                30,000                30,000                         150,000 

กิจกรรมที่ 3.24 อํานวยการและติดตามผล

การดําเนินงาน

1 2 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

                 69,100                69,100                69,100                69,100                69,100                         345,500 

กิจกรรมที่ 3.25 จัดงาน "พรรณไมงานและ

มหกรรมสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค"

1 2 สํานักงานเกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ

 -  -  -            5,016,300            5,016,300                     10,032,600 
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กิจกรรมที่ 3.26 สงเสริมเครือขายการผลิต 

และแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP ดวย

ระบบแหงพลังงานแสงอาทิตย

1 2 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดสมุทรปราการ

 -  -  -  -            1,300,000                      1,300,000 

กิจกรรมที่ 3.27 สงเสริมการเลี้ยงปลายี่สก

เทศเพื่อสรางรายไดอยางยั่งยืน

1 2 สนง.ประมงจังหวัด

สมุทรปราการ

 -  -  -  -               850,000                         850,000 

4. โครงการที่ 4  สงเสริมและเผยแพร

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑชุมชน

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

                      -                       -             2,500,000           2,500,000           2,500,000                    7,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สงเสริมและเผยแพร

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑชุมชน

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

                       -                        -              2,500,000            2,500,000            2,500,000 7,500,000

5. โครงการที่ 5 สงเสริมและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

                      -                       -             4,500,000           4,500,000           4,500,000                   13,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 5.1 สงเสริมและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

1 5 สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

                       -                        -              4,500,000            4,500,000            4,500,000 13,500,000

        136,000,000       580,977,000       276,000,000       301,000,000       345,500,000               1,632,977,000 

6. โครงการที่ 6 การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม 

Roadmap โดยการมีสวนรวมของทุกภาค

สวน

1,2,3 3 สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ และ 

อปท.ทุกแหง

3,000,000 116,000,000 3,000,000 3,000,000 109,500,000 233,000,000

แผนงานที่ 3
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กิจกรรมหลักที่ 6.1 ถายทอดองคความรูและ

สรางเครือขายการดําเนินงานแปรรูปขยะมูล

ฝอยเปนพลังงานและผลิตภัณฑอื่นๆ

1,2,3 5 1.สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

2,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 18,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.2 ปองกันและแกไข

มลภาวะทางอากาศที่เปนพิษที่เกิดจากขยะ

ตกคาง โดยการปองกัน และควบคุม โรคใน

พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่วิกฤติ

1,3 5 1.สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.3 พัฒนาศักยภาพดาน

สิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง. ศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ

- 100,000,000 - - 100,000,000 200,000,000                  

กิจกรรมหลักที่ 6.4 บริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม (การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมี

สวนรวมของชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ)

1 5 สนง. ศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ

- 5,000,000 - - 5,000,000 10,000,000                    

กิจกรรมที่ 6.5 พัฒนาเครือขายอนุรักษฟนฟู

คุณภาพน้ําคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอย

ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

- - - - 1,500,000           1,500,000                     

7. โครงการที่ 7 อนุรักษและฟนฟูคุณภาพ

น้ําในแมน้ําลําคลอง และทะเล

1,2,3 5 สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ และ 

อปท.ทุกแหง

22,000,000 34,000,000 21,000,000 21,000,000 26,000,000 119,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 7.1 กําจัดวัชพืช และขุดลอก

แหลงน้ําและลํารางสาธารณะ เพื่ออนุรักษ

และฟนฟูคุณภาพน้ําในคลองสายหลักและ

คลองเชื่อมตอ

1,2,3 5 1.สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3.สํานักงานชลประทานที่

 11 

กรมชลประทาน

4.อปท.ที่เกี่ยวของ

            18,000,000           30,000,000           18,000,000           18,000,000           18,000,000                   102,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7.2 บําบัดและฟนฟูคุณภาพ

น้ําในคลองสายหลักและคลองเชื่อมตอ

1,3 5 1.สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

             2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000                     10,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7.3 รณรงคและสราง

เครือขายการเฝาระวังมลพิษดานสิ่งแวดลอม

2 5 1.สนง.

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด

สมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

2,000,000 2,000,000            1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 7.4 อนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงจังหวัดสมุทรปราการแบบ

บูรณาการโดยการมีสวนรวม

1 5 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด

สมุทรปราการ

- - - - 5,000,000 5,000,000
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8. โครงการที่ 8 สรางเสริมระบบปองกันและ

เฝาระวังภัยภิบัติทางธรรมชาติ เพื่อปองกัน

การกัดเซาะชายฝง และสนับสนุนระบบ

ปองกันน้ําทวมจังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 5 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

สมุทรปราการ

111,000,000 430,977,000 245,000,000 270,000,000 203,000,000 1,259,977,000

กิจกรรมหลักที่ 8.1 ออกแบบผังพัฒนาพื้นที่

เฉพาะ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล

สมุทรปราการ

1 5 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดสมุทรปราการ

6,000,000 96,000,000                      -    -           48,000,000 150,000,000

กิจกรรมหลักที่ 8.2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

และชายฝงในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ

1,2 5 1.สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดสมุทรปราการ

2.กรมโยธาธิการและผัง

เมือง

3. อําเภอทุกอําเภอ

20,000,000 90,300,000 150,000,000 200,000,000 100,000,000 560,300,000

กิจกรรมหลักที่ 8.3 ปรับปรุงซอมแซมเขื่อน

ปองกันตลิ่งและประตูระบายน้ํา รวมทั้งทด

ระบายน้ําที่ไดรับความเสียหาย ทรุดโทรม

2 5 สํานักงานชลประทานที่ 

11 กรมชลประทาน

75,000,000 172,200,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000 407,200,000

กิจกรรมหลักที่ 8.4 ปรับปรุงระบบ

ชลประทานในพื้นที่คุงบางกะเจาระยะที่ 1 , 2

2 5 สํานักงานชลประทานที่ 

11 กรมชลประทาน

                         - 25,000,000 25,000,000                        -                        - 50,000,000

กิจกรรมหลักที่ 8.5 ปรับปรุงซอมแซมประตู

ระบาย ทดน้ํา เพื่อสนับสนุนระบบปองกันน้ํา

ทวมจังหวัดสมุทรปราการ

3 5 1.สนง.สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 8.6 กอสรางเขื่อน คสล.

ปองกันตลิ่งบริเวณวัดสรางโศก หมูที่ 6 

ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ

3 5 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

                       -   37,477,000                      -                        -                        -   37,477,000

กิจกรรมหลักที่ 8.7 ปรับปรุงเสริมเขื่อนหิน

ใหญปองกันน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงทะเล หมู

ที่ 9  ตําลบคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ

1 5 อําเภอบางบอ                        -                        -                        -                        -              5,000,000                      5,000,000 

ยุทธศาสตรชาติ แหลงงบประมาณ

  1 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แหลงงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด

  2 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แหลงงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม

  3 หมายถึง ยุทธศาตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แหลงงบประมาณ 3 หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  4 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหลงงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

  5 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  6 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 17



แบบ จ. 1

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู

แผนงาน ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัด

2 2 2 2 2 10

(2) รอยละที่ลดลงของ

จํานวนการวางงาน

5 5 5 5 5 25

(3) จํานวน

ผูประกอบการไดรับ

การพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

แขงขัน

100 100 100 100 100 100

(4) รอยละของ

ผูประกอบการไดรับ

การคุมครองดาน

ทรัพยสินทางปญญา

10 10 10 10 10 50

1. ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการ

สรางกระบวนการมี

สวนรวม เพื่อใหเกิด

ความเสมอภาคและ

ความเทาเทียมกันใน

สังคม

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นการพัฒนา คาเปาหมาย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและ

การจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข 

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม 

และทั่วถึง

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 18



แผนงาน ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา คาเปาหมาย

(5) รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของประชาชนที่มีการ

นอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชในชีวิตประจําวัน

20 20 20 20 20 100

(6) รอยละ/จํานวน

หมูบาน/ชุมชนที่ไดรับ

การสงเสริมพัฒนาเปน

หมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบเกณฑ

วัดของ

กระทรวงมหาดไทย 

เพิ่มขึ้น

6 6 6 6 6 30

(7) จํานวนที่เพิ่มขึ้น

ของถนนสายหลักและ

สายรองที่ไดรับการ

ปรับปรุง/ซอมแซม

5 5 10 10 15 45

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 19



แผนงาน ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา คาเปาหมาย

(8)รอยละที่ลดลงของ

ประชาชนที่เสียชีวิต

จากโรคติดตอ

5 5 5 5 5 25

(9) รอยละของ

นักเรียนทุกกลุม

การศึกษามีมีคะแนน

ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-net’ 

N-net, V-net, T-net) 

เพิ่มขึ้นจากการป

การศึกษาที่ผานมา ทุก

กลุมสาระการเรียนรู

ของคาเฉลี่ยคะแนน

3 3 3 3 3 15

(10) สัดสวนการศึกษา

สายอาชีวะตอสาย

สามัญเพิ่มขึ้น

30:70 35:65 40:60 45:55 50:50

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 20



แผนงาน ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา คาเปาหมาย

(11) ผูเรียนทุกกลุม

การศึกษามีทักษะและ

คุณลักษณะในศตวรรษ

 ที่ 21 (3Rs 8Cs )

100 100 100 100 100 100

(12) รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของรายไดจากการ

จําหนายผลิตภัณฑ  

OTOP

20 20 20 20 20 100

(13) จํานวนชุมชนรอบ

โรงงานเปาหมายที่มี

รายไดเพิ่มขึ้น จากการ

สนับสนุนของโรงงาน

ในแหลงชุมชน

5 5 5 5 5 5

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 21



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

      237,978,000         440,028,000       271,328,000       425,728,000       342,588,000         1,729,650,000 

      237,978,000         440,028,000       271,328,000       425,728,000       342,588,000         1,729,650,000 

1. โครงการที่ 1 สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม

รายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค มุงสูการแขงขันในประชาคม

อาเซียน

1,2,3 2,3,4 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 1

          8,000,000           18,600,000           7,000,000           7,500,000        18,100,000             59,200,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมอาชีพหลักสูตร

ระยะสั้นใหกับผูวางงาน และผูดอยโอกาส

2 3,4 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 1

           1,000,000              1,000,000            1,000,000            1,000,000           1,000,000                 5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 สงเสริมอาชีพตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวทางพระราชดําริ

1 4 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดและอําเภอ

ทุกอําเภอ

           2,000,000              2,000,000                      -              1,000,000           2,000,000                 7,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสริมสรางทักษะ

แรงงาน (Skilled labour) เพื่อยกระดับ

ศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง

2 3,4 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาค 1

           2,000,000              2,000,000                      -   - 2,000,000                 6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 การขยายโอกาสในการ

สรางอาชีพใหมใหกับแรงงานนอกระบบ

1 4 สนง.แรงานจังหวัด

สมุทรปราการ

           1,000,000                800,000            1,000,000               500,000              500,000                 3,800,000 

แผนงานที่ 1

งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และทั่วถึง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 22



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพ

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3 3,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           1,000,000              1,000,000            1,000,000            1,000,000           1,000,000                 5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพประชาชน

3 3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           1,000,000              1,000,000            1,000,000            1,000,000           1,000,000                 5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ฝกอาชีพ เพิ่มรายได

 ลดรายจาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูดอยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ

3 3,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-              1,000,000            1,000,000            1,000,000           1,000,000 4,000,000                

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

คนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

3 3,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-              2,000,000            2,000,000            2,000,000           2,000,000 8,000,000                

กิจกรรมหลักที่ 1.9 การสงเสริม สนับสนุน

การดําเนินงานตามพระราโชบายดาน

การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว มหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการ

ปฏิบัติ

1 3 1. สนง. ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ

2. มหาวิทยาลัยราช

ภัฎธนบุรี

- 5,000,000 - - 5,000,000 10,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 1.10 การยกระดับคุณภาพ

ภาษาตางประเทศใหแกสถานศึกษาและ

สถานประกอบการในพื้นที่

1 3,4 1. สนง. ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ

2. สนง. เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6

3. มหาวิทยาลัยราช

ภัฎธนบุรี

- 2,000,000 - - 2,000,000 4,000,000                

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 23



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 1.11 การเสริมสรางระบบ   

  ธรรมาภิบาลในสถานประกอบกิจการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการคา

1 2 สนง.สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดสมุทรปราการ

- 800,000 - - - 800,000                  

กิจกรรมหลักที่ 1.12 อบรมเสริมสรางองค

ความรูดานแรงงานในสถานศึกษา

1 2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดสมุทรปราการ

- - - - 600,000 600,000                  

2. โครงการที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ประชาชน

1,2,3 2,3,4,5 สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด

สมุทรปราการ

      105,210,000         123,210,000         94,510,000       235,910,000       120,570,000            679,410,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 การเตรียมความพรอม

ผูสูงอายุ

1 4 สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ

           3,000,000  -                      -    -           3,000,000                 6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ฝกอาชีพผูสูงอายุ 1 4 สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ

           3,000,000              3,000,000                      -    -           3,000,000                 9,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ฝกอาชีพเด็กและ

เยาวชน

1,2 3,4 สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

           2,000,000              2,000,000            3,000,000            2,000,000           2,000,000               11,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การสนับสนุน

การบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบาย

ในระดับอําเภอและทองที่

1,2 6 ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

           6,000,000              6,000,000                      -              8,000,000           6,000,000               26,000,000 
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กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาสุขภาพตาม

กลุมวัย ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

บริการของประชาชนทุกคนในจังหวัด

สมุทรปราการมุงสูเมืองอุตสาหกรรม

สุขภาพดี

1,2 3,4,5 สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

           2,000,000            20,000,000                      -           135,000,000          15,000,000             172,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานวันคนพิการ

สากลประจําป

3 4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           1,500,000              1,500,000            1,500,000            1,500,000           1,500,000                 7,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการจังหวัดสมุทรปราการ

3 4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           4,310,000              4,310,000            4,310,000            4,310,000           4,310,000               21,550,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหแกผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ

3 4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

          81,900,000            81,900,000           81,900,000           81,900,000          81,900,000             409,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.9 การสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผูใชแรงงานสูความเปน Excellent

 Labour

1 2,3 สนง. สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดฯ

- 540,000 - - 500,000 1,040,000

กิจกรรมหลักที่ 2.10 การพัฒนาศักยภาพ

สถานประกอบกิจการใหสามารถ

กาวเขาสูมาตรฐานแรงงานไทย (Thai 

Labour Standaed) ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย (Safety Thailand)

1 2,3,4 สนง. สวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน

จังหวัดฯ

- 160,000 - - 160,000 320,000

กิจกรรมหลักที่ 2.11 รณรงคเสริมสราง

สุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการ

ทํางานที่ดีสูไทยแลนด 4.0

1,2 2,3,4 สนง.สวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด

 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000                 4,800,000 

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หนาที่ 25



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 2.12 พัฒนาผลิตภาพ

แรงงานเพื่อเพิ่มตนทุนชีวิต

1 2,3,4 สนง.สวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด

 - 1,100,000 1,100,000 500,000 500,000                 3,200,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เพิ่มสมรรถนะดาน

การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรใน

ชุมชนระดับตําบลและเครือขายพลังงาน

ชุมชน

2 2,3,4 สนง.พลังงานจังหวัด

สมุทรปราการ

           1,000,000              1,000,000            1,000,000 1,000,000 1,000,000                 5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.14 เพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนยบริการขอมูลการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile

 Unit)

2 2,3,4 สนง.พลังงานจังหวัด

สมุทรปราการ

              500,000                500,000               500,000 500,000 500,000                 2,500,000 

3. โครงการที่ 3 พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงสูความยั่งยืน

1,2 1,2,3,4 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

7,218,000 7,418,000 11,918,000 17,918,000 11,018,000 55,490,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน

1,2 1 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000 5,000,000 10,500,000 10,500,000 4,000,000 35,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สงเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจาย

ใหกับประชาชน

1 4 สนง.พลังงานจังหวัด

สมุทรปราการ

2,000,000 1,000,000 - 2,000,000 1,300,000 6,300,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาการเกษตร

ตามแนวทฤษฏีใหม

2 1,2 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

               63,000                  63,000                63,000                63,000                63,000 315,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชน

2 3,4 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ

              135,000                135,000               135,000               135,000              135,000 675,000
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กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการเลี้ยงสัตว

2 3,4 กรมปศุสัตว                20,000                  20,000                20,000                20,000                20,000 100,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 เพิ่มศักยภาพศูนย

เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร 

1,2 3,4 กรมสงเสริมการเกษตร  -              1,200,000            1,200,000            1,200,000           1,500,000 5,100,000

กิจกรรมหลักที่ 3.7 รักสมุทรปราการ สราง

สมุทรปราการ ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู

ความยั่งยืน

1,2 1 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

 -  -  -            4,000,000           4,000,000 8,000,000

4. โครงการที่ 4 พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให

ครอบคลุม และเพียงพอกับการใชบริการ

ของประชาชนในพื้นที่

1,2,3 3,4,6 ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

69,000,000 202,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 508,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.1 แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนดานสาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ ใหครอบคลุมและเพียงพอ

1,2,3 4 1.ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3 อปท ที่เกี่ยวของ

10,000,000 4,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 44,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.2 พัฒนาสถานศึกษา

เพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

1,2,3 4 1.สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กระทรวงศึกษาธิการ

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศาสนสถานและ

สงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

1,2,3 4 1.สนง.

พระพุทธศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

           2,000,000 2,000,000 2,000,000            2,000,000           2,000,000 10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาและสรางเสริม

การปฏิบัติตามหลักศีล 5 หลักธรรมของ

ศาสนาเพื่อสรางความภูมิคุมกันใหกับ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

1,2,3 3 1.สนง.

พระพุทธศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

 -              3,000,000            3,000,000            3,000,000           3,000,000               12,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 4.5 สงเสริมกิจกรรมกีฬา

เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับประชาชน

ทุกกลุมวัย

1,2,3 3 1.สํานักงานการกีฬา

แหงประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

10,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 80,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.6 พัฒนา รพ.จตุรทิศและ

ยกระดับสถานบริการสาธารณสุขรองรับการ

เขาถึงบริการประชาชนในจังหวัด

สมุทรปราการและเขตปริมณฑล สงเสริม

มาตรฐษนมุงสูระดับสากล

1,2 3,4 1.สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กระทรวงสาธารณสุข

 3. ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

10,000,000 37,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 77,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 4.7 แกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน เพื่ออํานวยความ

สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน

1,2 4,6 1.ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3.กรมการปกครอง

4. สนง.ที่ดินจังหวัดฯ 

5. สนง. สาธารณสุข

จังหวัดฯ

17,000,000 96,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 173,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.8 สงเสริมกิจกรรมกีฬา   

   เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับ

ประชาชนทุกกลุมวัย

1 4,6 ที่ทําการปกครอง

อําเภอพระประแดง

 -  -  -  - 12,000,000 12,000,000

5. โครงการที่ 5 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ใหทันสมัยเพียงพอตอการใชบริการ

1,2,3 3,4,6 สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

11,000,000 25,000,000 25,000,000 32,000,000 38,000,000 131,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.1 สรางเสริมทักษะและ

องคความรูใหกับบุคลากรทางการศึกษา

1,2 3,4 1.สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กระทรวงศึกษาธิการ

1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.2 จัดหาสื่อการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย และเพียงพอตอการใชงาน

1,2 3,4,6 1.สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กระทรวงศึกษาธิการ

5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุง/ซอมแซม

โครงสรางพื้นฐานพัฒนาดานการเรียนการ

สอนใหมาตรฐานและปลอดภัย เพียงพอตอ

การใชงาน

1,2,3 3,4,6 1.สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กระทรวงศึกษาธิการ

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.4 การยกระดับคุณภาพ

ภาษาตางประเทศใหแกสถานศึกษาดวยการ

ใชเทคโนโลยี

1 3,4 1. สนง. ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ

2. สนง. เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6

3. มหาวิทยาลัยราช

ภัฎธนบุรี

- - - 7,000,000 7,000,000 14,000,000              

กิจกรรมที่ 5.5 การเสริมสรางทักษะ

ภาษาอังกฤษดวยการใชเทคโนโลยี

1 3,4  สนง. ศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

- - - - 6,000,000 6,000,000                

6. โครงการที่ 6 พัฒนาศักยภาพกลุม

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP/SMEs/

วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และสงเสริม

การตลาดสินคาสูสากล

1,2 2,4 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

17,350,000 24,100,000 17,200,000 16,700,000 40,200,000 115,550,000

กิจกรรมหลักที่ 6.1 เสริมสรางการรวมกลุม

เครือขายผูประกอบการทางธุรกิจBiz Club 

เพื่อสงเสริมการตลาดสินคาสูสากล

1 2 สนง.พาณิชยจังหวัด

สมุทรปราการ

1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 3,000,000
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งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 6.2 สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

สมุทรปราการ

1,2 2,3 1.สนง.เกษตรจังหวัด

สมุทรปราการ 

2.สนง. พลังงาน

จังหวัดฯ

              350,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 8,050,000

กิจกรรมหลักที่ 6.3 เพิ่มทักษะดานการ

บริหารจัดการและสงเสริมการตลาดกลุม

ผูผลิต OTOP ใหสามารถดําเนินกิจการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1 2,3 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

 - 5,200,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 20,700,000

กิจกรรมหลักที่ 6.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารของดีของเดนจังหวัดสมุทรปราการ

1,2 2 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

 - 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

กิจกรรมหลักที่ 6.5 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากสมุทรปราการพรอมกาวสูศตวรรษ

ที่ 21

1,2 2 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 32,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.6 สงเสริมการขายสินคา 

OTOP ดวยการประชาสัมพันธ การสรางแบ

รนด และพัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย

1 2 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

10,000,000          10,000,000           -                    - 10,000,000         30,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 6.7 แสดงจําหนาย และ

กระจายสินคา OTOP เพื่อสรางรายไดใหกับ

เครือขาย OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชน

1 2,4 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.8 สงเสริมและพัฒนา

ผลิตภัณฑผามัดยอมจากตนจาก

1 2,4 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

- - - - 2,000,000 2,000,000
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ
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งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 6.9 การพัฒนาศักยภาพ

ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เครือขายองค

ความรู KBO จังหวัด และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ OTOP

1 2,4 สนง. พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

- - - - 4,000,000 4,000,000

7. โครงการที่ 7 ควบคุมและปองกันแกไข

ปญหาโรคติดตอในคน/สัตว และโรคอุบัติ

ใหม

1,2,3 3,4 สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

20,200,000        39,700,000          34,700,000        34,700,000        39,700,000       169,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 7.1 ลดอัตราการปวย/ตาย

จากโรคที่เปนปญหาสําคัญอยางสรางสรรค

แบบบูรณาการ

1 3 สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000           5,000,000             -                    - 5,000,000          15,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 7.2 ปองกันและกําจัดโรค

พิษสุนัขบา

1,2,3 3,4 1.กรมปศุสัตว

2.องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

1,000,000           1,000,000             1,000,000           1,000,000           1,000,000          5,000,000                

กิจกรรมหลักที่ 7.3 สงเสริมสุขภาพเพื่อ

สรางภูมิคุมกันโรคใหแกประชาชน

3 3,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

2,000,000           1,500,000             1,500,000           1,500,000           1,500,000          8,000,000                

กิจกรรมหลักที่ 7.4 ปองกันและแกไขปญหา

โรคเอดสในชุมชน

3 3,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

2,000,000           2,000,000             2,000,000           2,000,000           2,000,000          10,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 7.5 เสริมสรางสุขภาพที่ดี

สูวิถีชีวิตสมุทรปราการ

3 3,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

10,000,000          30,000,000           30,000,000          30,000,000          30,000,000         130,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 7.6 ปองกัน ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

3 4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

100,000              100,000               100,000              100,000              100,000             500,000                  
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งบประมาณดําเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 7.7 ปองกันและควบคุมโรค

ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ และโรคมือเทาปาก

1,2,3 4 1.กรมปศุสัตว

2.องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

100,000              100,000               100,000              100,000              100,000             500,000                  

8. โครงการที่ 8  โครงการศึกษาปญหา

ดานสังคม สิ่งแวดลอม ดานประชากร

และประชากรแฝงในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ

1 3,4 สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

-                   -                    6,000,000          6,000,000          -                  12,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 8.1  การศึกษาปญหาดาน

สังคม สิ่งแวดลอม ดานประชากรและ

ประชากรแฝงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

1 3,4 สนง.สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ

-                    -                      6,000,000           6,000,000           - 12,000,000              

ยุทธศาสตรชาติ แหลงงบประมาณ

  1 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

  2 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

  3 หมายถึง ยุทธศาตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แหลงงบประมาณ 3 หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  4 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสัง

  5 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  6 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แหลงงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

แหลงงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด

แหลงงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
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แบบ จ. 1

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู

ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) จํานวนที่เพิ่มขึ้น

ของถนนสายหลัก/สาย

รอง และสะพานที่

ไดรับการพัฒนาและ

ปรับปรุง/ซอมแซม

10 10 15 15 20 70

(2) รอยละที่ลดลงของ

อุบัติเหตุดาน

การจราจรในจังหวัด

สมุทรปราการ

5 5 5 5 5 25

(3) รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของปริมาณผูใชบริการ

ระบบขนสงมวลชน 

10 10 10 10 10 50

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงเสริมระบบ 

Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ

อาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับ

เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการ

บริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขาย

การคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน

1. เพิ่มขีด

ความสามารถ

โครงสรางพื้นฐานดาน

การขนสงทุกรูปแบบ 

เพื่อใหสอดคลองกับ

การใชงานของระบบโล

จิสติกสและชุมชน

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน คาเปาหมาย

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 หนาที่ 34



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

        790,800,000       1,032,800,000       1,070,800,000       1,902,800,000       1,552,800,000         6,350,000,000 

        790,800,000       1,032,800,000       1,070,800,000       1,902,800,000       1,552,800,000         6,350,000,000 

1. โครงการที่ 1 พัฒนาโครงขายคมนาคม

อุตสาหกรรมและโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยง

ถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการ

ประชาชน และภาคธุรกิจ

1,2,3 2 สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

        340,800,000         565,800,000         790,800,000       1,460,800,000       1,110,800,000         4,269,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 กอสรางถนนที่เปน

เสนทางใหมเชื่อมถนนสายหลัก

1,2 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2

           20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000             100,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กอสรางถนนที่เปน

เสนทางใหมเชื่อมถนนสายรอง

1,2 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2.กระทรวงคมนาคม

           10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000               50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงซอมแซมถนน

สายหลักที่ชํารุด หรือทรุดโทรม

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2.กระทรวงคมนาคม

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

           50,000,000            75,000,000            50,000,000          500,000,000          250,000,000             925,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีด

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

แผนงานที่ 1
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนน

สายรองที่ชํารุด หรือทรุดโทรม

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

ชนบทสมุทรปราการ

2.กระทรวงคมนาคม

3.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

4.อปท.ที่เกี่ยวของ

         140,000,000          280,000,000          500,000,000          700,000,000          600,000,000           2,220,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงสัญญาณ

จราจรและสิ่งอํานวยความสะดวกใน

เสนทางคมนาคมสายหลัก สายรอง

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2.สนง.แขวงทางหลวง

ชนบทสมุทรปราการ

3.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

4.กระทรวงคมนาคม

5.อปท.ที่เกี่ยวของ

           80,000,000            80,000,000            80,000,000          100,000,000          100,000,000             440,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.6 จัดตั้งศูนยควบคุมและ

สั่งการจราจรทางบก

1,2 2 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

           10,000,000            50,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000               90,000,000 

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หนาที่ 36



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ปายจราจรอัจฉริยะ

อํานวยความสะดวกการจราจร

1,2 2 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

3.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

           10,000,000            30,000,000          100,000,000          100,000,000          100,000,000             340,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สรางเสริมความ

ปลอดภัยใหแกผูขับขี่รถจักรยานยนต

1,2 2,4 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

3.กรมขนสงทางบก

           10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000               50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.9 สรางความรู ความ

เขาใจใหกับสมาชิกเครือขายอาสาสมัคร

จราจรเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ

1,2 1,2,6 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

           10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000               50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.10 กํากับคุณภาพ การคา

 การสํารอง และความปลอดภัย สถาน

ประกอบกิจการพลังงาน

1,2 1,2,6 สํานักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

               800,000                800,000                800,000                800,000                800,000                 4,000,000 

2. โครงการที่ 2 พัฒนาโครงขายการ

คมนาคมคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมและ

ระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงเสนทางคาหลัก

1,2 2 สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

        400,000,000         400,000,000         200,000,000         400,000,000         400,000,000         1,800,000,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขยายชองจราจร

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง

1 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2.สนง.แขวงทางหลวง

ชนบทสมุทรปราการ

         200,000,000          200,000,000                        -            200,000,000          200,000,000             800,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 กอสรางแนวถนน

ทางหลวงเดิมและถนนตัดใหม

1,2 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2.สนง.แขวงทางหลวง

ชนบทสมุทรปราการ

         200,000,000          200,000,000          200,000,000          200,000,000          200,000,000           1,000,000,000 

3. โครงการที่ 3 พัฒนาโครงขายการ

คมนาคมระดับหมูบาน/ชุมชนเพื่อ

เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมสายหลัก สาย

รอง

1,2,3 2 ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

          40,000,000           40,000,000           40,000,000           40,000,000           40,000,000            200,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.1 กอสรางทางเดินเทา 

คสล. และสะพาน

1,2,3 2 1.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

           20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000             100,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุง/ซอมแซม

ทางเดินเทาและสะพาน

1,2,3 2 1.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

           20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000            20,000,000             100,000,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

4. โครงการที่ 4 วางผังเมืองการพัฒนา

พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน

เพื่อรองรับระบบการขนสงทางรางในเขต

จังหวัดสมุทรปราการ

1,3 2 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

สมุทรปราการ

          10,000,000           27,000,000           40,000,000            2,000,000            2,000,000              81,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 4.1 สํารวจและออกแบบ

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา

1 2 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

สมุทรปราการ

8,000,000 -                         -                         -                         -                         8,000,000                

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ประชาสัมพันธ เผยแพร

 ใหประชาชนสามารถนํามาใชประโยชนใน

การพัฒนาที่ดิน

2 2 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด

สมุทรปราการ

2,000,000 2,000,000 -                      2,000,000 2,000,000 8,000,000                

กิจกรรมหลักที่ 4.3 การจัดทําแผนแมบท

การพัฒนาพื้นที่การจัดระเบียบการใช

ประโยชนที่ดินและโครงสรางพื้นฐานตาม

แนวเสนทางรถไฟฟาจังหวัดสมุทรปราการ

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

- 25,000,000 - - - 25,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 การจัดทํา

แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานการคมนาคมขนสงในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

- - 40,000,000 - - 40,000,000
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

ยุทธศาสตรชาติ แหลงงบประมาณ

  1 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แหลงงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด

แหลงงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม

  3 หมายถึง ยุทธศาตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แหลงงบประมาณ 3 หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  4 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหลงงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

  5 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  6 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  2 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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แบบ จ. 1

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู

แผนงาน ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ

แหลงทองเที่ยวที่ไดรับ

การพัฒนา ได

มาตรฐานสากล

12 12 12 12 12 60

(2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

จํานวนนักทองเที่ยว

10 11 11 12 12 56

(3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

รายไดจากการทองเที่ยว

10 15 17 17 19 78

(4) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

มูลคาการจําหนาย

ผลิตภัณฑชุมชน/

สัมมาชีพ

10 10 10 10 10 50

ประเด็นการพัฒนา คาเปาหมาย

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สงเสริมกิจกรรม

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร 

และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว สินคา การบริการและ

ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและ

ประทับใจของนักทองเที่ยวทุก

กลุมเปาหมาย (Tourism for All)

1. แหลงทองเที่ยวไดรับ

การพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหมีความ

สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและมี

ความปลอดภัยตอ

นักทองเที่ยวตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้ง

สินคาและบริการดาน

การทองเที่ยวไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพสู

มาตรฐานสากล

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 41



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

      250,000,000       243,100,000       298,200,000       320,700,000       326,800,000         1,438,800,000 

      250,000,000       243,100,000       298,200,000       320,700,000       326,800,000         1,438,800,000 

1. โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวก

เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวประจําจังหวัด

1,2,3 2,3,4 สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

        40,000,000         47,000,000         43,000,000         45,000,000         82,000,000           257,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุง

ถนนที่เปนเสนทางเชื่อมโยงดานการ

คมนาคมแหลงทองเที่ยวสําคัญ

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง

สมุทรปราการ

2.สนง.แขวงทางหลวง

ชนบทสมุทรปราการ

3.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

4.กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

5.อปท.ที่เกี่ยวของ

          30,000,000           32,000,000           30,000,000           30,000,000           30,000,000             152,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา  การบริการและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและประทับใจของนักทองเที่ยวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism for All)

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

แผนงานที่ 1
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงสิ่ง

อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว

1,2,3 2,4 1.สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

           5,000,000            5,000,000            5,000,000            7,000,000            5,000,000               27,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสนทางจักรยาน

เพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

1,2,3 2,3 1.สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

           5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000               25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว

1,2 2 1.ที่ทําการปกครอง

จังหวัด 

2.อําเภอทุกอําเภอ 

3.สํานักงานทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ 

4.การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย

 -            5,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000               14,000,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.5 กอสรางถนน คสล. และ

เสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและขน

ถายสินคาทางการเกษตร เชื่อมโยงหมูที่ 

4,5,6 ตําบลบางกะเจากับตําบลบางกอบัว 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1,2 2 อําเภอพระประแดง  -  -  -  -           39,000,000               39,000,000 

2. โครงการที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแขงขัน

การทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 1,2,3 สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

      155,000,000       136,100,000       195,200,000       220,700,000       198,800,000           905,800,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ที่เปนประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม

1,2 2 1.สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา 

3. ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

          10,000,000           25,000,000           25,000,000           42,000,000           42,000,000             144,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 จัดกิจกรรมทองเที่ยว

แบบ “one day trip” และกิจกรรม

เชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ

1 2 1.สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ

2. สนง. ทองเที่ยวและ

กีฬาฯ

2.สนง.

พระพุทธศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000 12,000,000                      -   - 10,000,000               27,000,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว

และเครือขาย

2 2,3 1.สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ 

2.สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัด 

3.สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัด 

4.ที่ทําการปกครอง

จังหวัด 

5.ที่ทําการปกครอง

อําเภอทุกอําเภอ

6.องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

          10,000,000            1,000,000           20,000,000           20,000,000            1,600,000               52,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.4 ประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

1,2 2 1.สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สนง.พาณิชยจังหวัด

สมุทรปราการ

3.สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

4.กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

5. อําเภอทุกอําเภอ

          10,000,000            8,000,000           10,000,000           12,000,000            6,000,000               46,000,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.5 จัดงานรําลึก ร.ศ.112 3 1 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

          10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000               50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานประเพณี

สงกรานต

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           4,500,000            4,500,000            4,500,000           10,000,000           10,000,000               33,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.7 สงเสริมการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร งานสมโภชสมุทรปราการ

1,3 2 1.สนง.การทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

          10,000,000           10,000,000           10,000,000           11,000,000           10,000,000               51,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.8 สงเสริมและ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด

สมุทรปราการในชวงเทศกาลกลางปใหม

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           3,500,000            3,500,000            3,500,000            3,500,000            3,500,000               17,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.9 จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธและกิจกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 2 1.สนง.การทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

3.องคการบริหารสวน

จังหวัด

4.สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัด

สมุทรปราการ

          50,000,000            5,500,000           50,000,000           50,000,000           50,000,000             205,500,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.10 จัดกิจกรรมในงาน

นมัสการองคพระสมุทรเจดียและงาน

กาชาดจังหวัดสุมทรปราการ

3 2            3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000               15,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.11 จัดงานประเพณีรับบัว 3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

          10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000               50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.12 สงเสริมการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ

ทองถิ่น (งานลอยกระทงจังหวัด

สมุทรปราการ)

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000               25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เสริมสรางภาพลักษณ

และการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

          20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000             100,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.14 สงเสริมการทองเที่ยว

ของจังหวัดสมุทรปราการ“ในงานเทศกาล

เที่ยวเมืองไทย”

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-            8,000,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000 32,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.15 จัดทําปาย

ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด

สมุทรปราการ (Billboard)

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-            8,200,000            8,200,000            8,200,000            8,200,000 32,800,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.16 สงเสริมกิจกรรม

ทองเที่ยวเชิงกีฬา และนันทนาการ

1,2 2,3 1.สนง.ทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สนง.การกีฬาแหง

ประเทศไทยจังหวัด

สมุทรปราการ

           4,000,000            2,400,000            8,000,000            8,000,000            1,500,000               23,900,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

3. โครงการที่ 3 สงเสริมเสนทางสินคา

OTOP และบริการเพื่อการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 2,4 สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

45,000,000        45,000,000        50,000,000        45,000,000        36,000,000        221,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิ่มทักษะการผลิต

สินคา OTOP และสินคาชุมชนใหได

มาตรฐาน

1,2 2 1.สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กรมการพัฒนาชุมชน

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สรางมูลคาเพิ่มสินคา

และบริการดานการทองเที่ยวที่เปน

อัตลักษณของพื้นที่

1,2 2 1.สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กรมการพัฒนาชุมชน

3.อําเภอทุกอําเภอ

10,000,000          10,000,000          15,000,000          10,000,000          1,000,000           46,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ประชาสัมพันธและ

จัดหาชองทางการจําหนายสินคา OTOP 

ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

1,2 2,4 1.สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กรมการพัฒนาชุมชน

10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          50,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 3.4 จัดงานตลาดน้ําดอก

แกวในงานกาชาด

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

          12,000,000           12,000,000           12,000,000           12,000,000           12,000,000               60,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.5 จัดงานรื่นรมย ชมของ

ดีสมุทรปราการ

3 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

           8,000,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000               40,000,000 

4. โครงการที่ 4 เพิ่มศักยภาพดานการ

รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว 

เพื่อสงเสริมภาพลักษณดานการทองเที่ยว

จังหวัดสมุทรปราการ

1,2 1,2,6 ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

10,000,000        15,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        55,000,000            
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตรชาติ หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมที่ 4.1 การอํานวยความสะดวกและ

รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

และบุคคลสําคัญในแหลงทองเที่ยว

1,2 1,2,6 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000              

กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาเครือขายการเฝาระวัง

ในการรักษาความปลอดภัยใหกับ

นักทองเที่ยวและบุคคลสําคัญบริเวณทา

อากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

1,2 1,2,6 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

5,000,000           10,000,000          5,000,000           5,000,000           5,000,000           30,000,000              

ยุทธศาสตรชาติ แหลงงบประมาณ 

  1 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แหลงงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด

  2 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แหลงงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม

  3 หมายถึง ยุทธศาตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แหลงงบประมาณ 3 หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  4 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหลงงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

  5 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  6 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แบบ จ. 1

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู

ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

หมูบาน/ชุมชนที่เขามา

เปนเครือขายการเฝา

ระวังภัยคุกคามดาน

ความมั่นคง

10 10 10 10 10 50

(2) รอยละที่ลดลงของ

หมูบาน/ชุมชนแพร

ระบาดยาเสพติดรุนแรง

10 10 10 10 10 50

(3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

เด็กและเยาวชนที่ไดรับ

การเสริมสรางภูมิคุมกัน

เพื่อปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

2 2 2 2 2 10

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสรางความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ

ประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกัน

และแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง 

พรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก

ประชาชน

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน คาเปาหมาย

1. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

รางกาย และทรัพยสิน

จากภัยคุกคามความ

มั่นคงรูปแบบใหม  

รวมทั้งมีความสามัคคี

โดยมีสวนรวมบนวิถีทาง

ประชาธิปไตย

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หนาที่ 50



ตัวชี้วัด

แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน คาเปาหมาย

(4) รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของศูนยประสานงาน

อาสาสมัคร

ประชาธิปไตยหมูบาน

2 2 2 2 10

2. ประชาชนมีความ

พรอมในการเผชิญกับ

ปญหาสาธารณภัย 

และภัยพิบัติทุกรูปแบบ

(5) รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของประชาชนที่ไดรับ

การเตรียมความพรอม

ในการปองกันตนเอง

จากภัยคุกคามดาน

ตาง ๆ 

20 20 20 20 20 100

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หนาที่ 51



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

       326,172,000        377,136,400        324,772,000        375,772,000        374,489,950      1,778,342,350 

       214,172,000        237,836,400        218,772,000        257,772,000        248,372,000      1,176,924,400 

1. โครงการที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดจังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 1,3 ศูนยอํานวยการปองกัน

และปราบปรามยาเสพ

ติดจังหวัดสมุทรปราการ

       166,172,000        166,136,400        147,372,000        185,972,000        176,372,000        842,024,400 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การปองกันกลุมผูมี

โอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด

1,2 1,3 1. ศูนยอํานวยการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสมุทรปราการ

2. สํานักงานสาธาณสุข

จังหวัดฯ

3. ที่ทําการปกครองจังหวัด

4. เรือนจํากลาง

สมุทรปราการ

          10,000,000             7,000,000           10,000,000             1,000,000             2,000,000           30,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การแกไขปญหาผูติดยา

เสพติด

1,2 1,3 1. ศูนยอํานวยการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสมุทรปราการ 

2. สนง. คุมประพฤติ

จังหวัดฯ

            1,000,000             1,500,000             2,000,000           30,000,000             1,000,000           35,500,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง พรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5

แผนงานที่ 1

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 5 หนาที่ 52



แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การควบคุมตัวยา

และผูคายาเสพติด

1,2 1,3 1.ศูนยอํานวยการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดสมุทรปราการ

 ๒. เรือนจํากลางจังหวัด

3. ที่ทําการปกครองจังหวัด

6,000,000 5,000,000 -                     20,000,000 20,000,000           51,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมทักษะชีวิตแกเด็ก

และเยาวชนหางไกลยาเสพติด

1,2 1,3 1. ศูนยอํานวยการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

จังหวัดสมุทรปราการ 

3. ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการ

4. ที่ทําการปกครองอําเภอ

2,000,000 2,000,000 -                     1,000,000 1,000,000             6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานประกอบการ

1,2 1,3 1. สนง.สวัสดิการและ

คุมครองแรงงานจังหวัด

สมุทรปราการ

2. ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการ

1,800,000 1,000,000 10,000,000 7,000,000 6,000,000           25,800,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.6 เสริมสรางความเขมแข็ง

กองทุนแมของแผนดินวิถีพอเพียง

1,2 1,3 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

สมุทรปราการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000           11,000,000 
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาเครือขาย

ประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

1 1,3 สนง.ประชาสัมพันธ

จังหวัดสมุทรปราการ

400,000 400,000 400,000              - 400,000             1,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สรางเครือขาย

อาสาสมัครบริการและปองกันภัยในชุมชน 

พรอมทั้งเสริมสรางดานการขาว เพื่อลด

ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

1 1,3 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

25,000,000 25,000,000 -                     5,000,000 25,000,000           80,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.9 อบจ. บาน วัด โรงเรียน

รวมประสานตานภัยยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 77,375,000

กิจกรรมหลักที่ 1.10 สตรีไทย วิถีไทย วิถี

ชุมชนพอเพียงตานภัยยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 117,860,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ครอบครัวคุณธรรมนํา

ชุมชนพนภัยยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 107,860,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ประชาชนเขมแข็งตาน

ภัยยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 101,085,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 มัสยิดสานใจปองกันภัย

ยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

6,575,000 6,575,000 6,575,000 6,575,000 6,575,000 32,875,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 เสริมสราง

ประสิทธิภาพปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 101,085,000

กิจกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเยาวชนรวมใจ

ตานภัยยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

9,344,000 9,344,000 9,344,000 9,344,000 9,344,000 46,720,000

กิจกรรมหลักที่ 1.16 รณรงคประชาสัมพันธ

ตานภัยยาเสพติด

3 1,3 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-                     5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.17 สงเสริมการจัดตั้ง TO 

BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

และสรางเครือขายเพื่อปองกันปญหายาเสพ

ติดในสถานประกอบการและชุมชน

1,2 1,2 1.สนง.แรงงานจังหวัด

สมุทรปราการ

2.กระทรวงแรงงาน

1,000,000 264,400 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,264,400

2. โครงการที่ 2 สรางจิตสํานึกของ

ประชาชนใหมีความจงรักภักดี และธํารงไว

ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

รวมทั้งสรางความปรองดองสมานฉันทตาม

แนวทางประชาธิปไตยในจังหวัด

สมุทรปราการ

1,2,3 1,4 ที่ทําการปกครองจังหวัด

สมุทรปราการ

48,000,000 71,700,000 71,400,000 71,800,000 72,000,000 334,900,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ถายทอดองคความรู

ใหกับประชาชน และสรางกระบวนการมี

สวนรวมของประชาชน

1,2 1,4 1. ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

2.กรมการปกครอง

10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          50,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 2.2 รณรงค และ

ประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางความ

ตระหนักใหกับประชาชนในพื้นที่มีความ

จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

1,2,3 1,4 1.ที่ทําการปกครองจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานจังหวัด

สมุทรปราการ

3.กระทรวงมหาดไทย

4.อปท.ที่เกี่ยวของ

10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          50,000,000          
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เสริมสรางความเขมแข็ง 

และสรางเครือขายอาสาสมัครประชาธิปไตย

1,2 1,4 1.ที่ทําการปกครองจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000            15,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การแกไขปญหาความ

เดือดรอนและลดความเหลื่อมหล้ําในสังคม

ของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

1,2 1,4 1.ที่ทําการปกครองจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สนง.อัยการคุมครองสิทธิ์

 (สคช.)

3.สนง.ยุติธรรมจังหวัด

สมุทรปราการ

4.สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ

5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            25,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 2.5 เสริมสรางประสิทธิภาพ

การถวายความปลอดภัยใหกับพระบรมวงศา

นุวงศ และการรักษาความปลอดภัยแกบุคคล

สําคัญ

1,2 1,4 ตํารวจภูธรจังหวัดฯ 20,000,000          20,000,000          20,000,000          20,000,000          20,000,000          100,000,000         

กิจกรรมหลักที่ 2.6 สรางความปรองดอง

สมานฉันท ระหวางนายจาง ลูกจาง เพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดาน

แรงงานในสถานประกอบกิจการ

1,2 1,4 สนง. สวัสดิการและคุม

ครองแรงงานจังหวัดฯ

- 400,000 400,000 800,000 800,000 2,400,000
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แผนงาน/โครงการ แหลง 

งปม.

ยุทธศาสตร

ชาติ

หนวยดําเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.7 การเสริมสรางความ

สามัคคีปรองดองและสมานฉันทระหวาง

ครอบครัวอุปถัมภจังหวัดสมุทรปราการและ

เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใตตาม

โครงการ "สานใจไทย สูใจใต"

1 1,4 สนง. จังหวัดฯ - 300,000 -                     - 200,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.8 สรางความ ปรองดอง 

สมานฉันท เพื่อการปฏิรูป

3 1,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-             3,000,000             3,000,000             3,000,000             3,000,000 12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.9 สงเสริมสนับสนุน

การจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของ

จังหวัดสมุทรปราการ

3 1,4 องคการบริหารสวน

จังหวัดสมุทรปราการ

-           20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000 80,000,000

       112,000,000        139,300,000        106,000,000        118,000,000        126,117,950        601,417,950 

3. โครงการที่ 3 ปองกันและแกไขปญหา

ภัยคุกคามรูปแบบใหมของจังหวัด

สมุทรปราการ

1,2 1,3,6 ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

35,000,000 62,300,000 34,000,000 41,000,000 45,117,950 217,417,950

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิก

เครือขายการปองกันและแกไขปญหาการคา

มนุษย

1,2 1,3,6 1.สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

3.สนง.แรงงานจังหวัด

สมุทรปราการ

3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 9,000,000

แผนงานที่ 2
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กิจกรรมหลักที่ 3.2 สรางความรู ความเขาใจ

ใหกับสมาชิกเครือขายการเฝาระวังและ

รักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/

ชุมชน

1,2 1,3,6 1.ที่ทําการปกครองจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

5,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 19,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 การปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ และพัฒนา

เทคโนโลยีรองรับใหเทาทันภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม

1,2 1,3,6 1.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

2.สํานักงานตํารวจแหงชาติ

25,000,000 1,100,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 101,100,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 การใหความรูแก

นายจาง/เจาของเรือประมงทะเลเกี่ยวกับการ

ไมบังคับใชแรงงาน และแรงงานขัดหนี้

1 1,3,6 สนง. สวัสดิการและคุม

ครองแรงงานจังหวัดฯ

- 200,000 -                     - 117,950 317,950

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สรางความปลอดภัย

โดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลตําบลบางปู

1 1,3,6 1.ที่ทําการปกครองอําเภอ

เมือง สป.

สนจ.สป.

- 50,000,000 -                     - - 50,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 การปองกันและเฝาระวัง

ปญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิ

ชอบและการกระทําผิดกฎหมาย

1,2 1,3,6 1.สนง.ยุติธรรมจังหวัดฯ 

2.สนง.บังคับคดีจังหวัดฯ

- - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.7 เพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษาความสงบเรียบรอย และปองกันแกไข

ปญหาอาชญากรรมในหมูบาน/ชุมชน

1,2 1,3,6 1.ที่ทําการปกครองจังหวัด

สมุทรปราการ

2.ที่ทําการปกครองอําเภอ

ทุกอําเภอ

- 5,000,000 1,000,000            6,000,000 12,000,000 24,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.8 สรางภูมิคุมกันทางสังคม

ตามศาสตรพระราชา

1,2 1,3,6 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสมุทรปราการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000
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4. โครงการที่ 4 เตรียมความพรอมในการ

ปองกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 3,6 สนง.ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด

สมุทรปราการ

77,000,000         77,000,000         72,000,000         77,000,000         81,000,000         384,000,000       

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถายทอดองคความรู

ใหกับประชาชน ในการปองกันภัยพิบัติ

เบื้องตน

2,3 3,6 1.สนง.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            25,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 4.2 สรางเครือขายและ

ถายทอดองคความรูในการเฝาระวังและ

เตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ

1,2,3 2,6 1.สนง.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            9,000,000            29,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 4.3 จัดหาอุปกรณในการ

ปองกันภัยพิบัติ การแจงเตือน การระงับภัย 

การบรรเทาภัย

2,3 3,6 1.สนง.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.อปท.ที่เกี่ยวของ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000          

กิจกรรมหลักที่ 4.4 ประชาสัมพันธ เผยแพร

ขอมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย

1,2,3 3,6 1.สนง.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กรมปองกันและบรรเทา

สาธาณภัย

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000          
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กิจกรรมหลักที่ 4.5 การฟนฟู และเยียวยาผูที่

ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

1,2,3 3,6 1.สนง.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.กรมปองกันและบรรเทา

สาธาณภัย

3.อปท.ที่เกี่ยวของ

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000         

กิจกรรมหลักที่ 4.6 การเตรียมความพรอม

ซักซอมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบัติตาง ๆ

1,2,3 3,6 1.สนง.ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรปราการ

2.ตํารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ

5,000,000 5,000,000 -                     5,000,000 5,000,000 20,000,000          

ยุทธศาสตรชาติ แหลงงบประมาณ 

  1 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง แหลงงบประมาณ 1 หมายถึง จังหวัด

แหลงงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม

  3 หมายถึง ยุทธศาตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย แหลงงบประมาณ 3 หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  4 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหลงงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

  5 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  2 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

  6 หมายถึง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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สรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
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 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 1. สรางเสริมจิตสำนึกผูประกอบการใหรักษาดุลยภาพสภาพแวดลอม รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีเปนมิตร 

ตอสิ่งแวดลอม  
2. สนับสนุนการปองกันปญหามลพิษโดยใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนำของเสีย

กลับมาใชใหมตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพ่ือลดตนทุน     
3. สงเสริมใหสถานประกอบการเขาสูระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจและการมีสวนรวมของชุมชน 
14. สนับสนุนใหประชาชนเขามาเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยสราง

ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน  
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วทำใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
เพิ่มข้ึนในกระบวนการผลิตมีการปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมทั้งทางตรง และ
ทางออม สงผลให เกิดปญหาดานสิ่ งแวดลอมโดยทวีความรุนแรงเพิ่ ม ข้ึน ซ่ึง
ภาคอุตสาหกรรมถือวาเปนแหลงกำเนิดมลพิษหนึ่งที่สำคัญ หากไมมีการจัดการที่ดี 
อาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน จึงจำเปนตองมีการวางระบบพัฒนาที่ดี เพื่อลดการ
ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดและเปนที่ยอมรับของประชาชนโดยรอบ 
โดยจะตองใหกลุมธุรกิจหรือระบบธุรกิจรวมตัวกันเพื่อที่จะไดมีการบริหารจัดการการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรรวมกัน และมีการสรางโอกาสความเปนไปไดในการ
นำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใชเปนวัตถุดิบ เพื่อสงผลใหเกิดดุลยภาพในมิติเชิง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนมุงหวังใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถแขงขัน
เชิงธุรกิจ และเปนไปตามเงื่อนไขการคาเสรีในปจจุบัน โดยเนนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปลอยของเสียและมลพิษสูสิ่งแวดลอม ภายใตแนวคิดดุลย
ภาพระหวางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน และสังคม และจะตองมีการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส ความยุติธรรม และการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนจะเปนแรงผลักดัน
ที่ทำใหเกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติที่ดีใน
การแกปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสงเสริมและยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานใหดีข้ึน และสามารถอยู
รวมกับชุมชนไดอยางเปนสุข 
2.สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดการ
ปลอยของเสียและมลพษิสูสิง่แวดลอม 
3.สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมและประชาชนมีการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส 
ความยุตธิรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

๑.รอยละที่เพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว             
(รอยละ 5) 
2.จำนวนผูประกอบการไดรับการสงเสริมใหมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม

แบบ จ.1-1 
(Project Brief) รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 1) 



หัวขอ รายละเอียด 
เพิ่มข้ึน ( 50 ราย) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการไดรับการสงเสริมใหเปนอุตสาหกรรมสี
เขียวและไดรับการรับรองตามมาตรฐานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
2.ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการไดรับสงเสริมใหมีธรร
มาภิบาลทางธุรกิจและสิง่แวดลอมปละ 50 ราย/ป รวม 4 ป จำนวนไมนอยกวา 200 
ราย 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนในพื้นที่มสีุขอนามยัที่ดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับภาคอุตสาหกรรมได 
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนและมีการใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานวัตกรรมดานการ
ผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมที่ไดมาตรฐาน รองรับการเติบโตระดบัโลกของกรุงเทพมหานคร 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
45,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ฉลากคารบอน (Carbon Footprint) 
-สงเสริมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหไดรับการรับรองฉลากคารบอน       
จำนวน 5 ราย 5 แหง 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท  
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

3,000,000 0 0 0 3,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหม จากวัสดุที่ไมใชแลวโดยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด  ๓ R 

- สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมใหมจากวัสดุที่ไมใชแลวโดยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด ๓ R แกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

งบประมาณรวม 14,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 10,000,000 0 0 4,000,000 14,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การสรางและพฒันาเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรปราการ 

-สรางเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 1 
เครือขาย สมาชิกจำนวน 100 คน/ป 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมผูประกอบการใหมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม 
-สงเสริมใหผูประกอบการมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจจำนวน 50 ราย/ป  

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 
2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพาณชิยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพาณชิยจังหวัดสมทุรปราการ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry 
-สงเสริมและพฒันาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว Green 
Industry  

งบประมาณรวม 13,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 
0 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 13,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 1. สรางเสริมจิตสำนึกผูประกอบการใหรักษาดุลยภาพสภาพแวดลอม รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม   
2. สนับสนุนการปองกันปญหามลพิษโดยใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และนำของเสีย

กลับมาใชใหมตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพ่ือลดตนทุน      
3. สงเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุน

การผลิตไดอยางยั่งยืน 
4. สงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
13. สรางเสริมระบบการปองกันกัดเซาะชายฝง และการเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือปองกัน      

การกัดเซาะชายฝงและการพังทลายของดิน    
14. สนับสนุนใหประชาชนเขามาเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี               

โดยสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

  

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามที่รัฐบาลไดประกาศนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมที่มีอยู และพื้นที่อุตสาหกรรมใหมเพื่อรองรับการลงทุนดานอุตสาหกรรม โดย
ลดผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอมและสามารถอยูรวมกับประชาชนไดอยางยั่งยืน 
พอเพียง ในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใชองคความรูทั้ง
ทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงความถูกตองและเปน
ธรรม ในการสรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงผล
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปนการสมประโยชน  (Win-Win) ตอการพัฒนาในหลายมิติ ทั้ง
มิติดานกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม และมิติการบริหารจัดการ โดยเนน
การบริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางคุมคา มุงลดปริมาณมลพิษเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการของเสียพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส ลดความเสี่ยง
อันตรายการเกิดอุบัติภัยจากการร่ัวไหลของสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัยการแจงเหตุ
ฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ และไดปรับโครงสรางการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูสังคมคารบอนต่ำและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกพัฒนาเมอืงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจังหวัด
สมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน และมีการเจริญเติบโตอยางกาว
กระโดดของอุตสาหกรรมทำใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เกิดปญหาดานสังคม จึงมีความ
จำเปนที่จะตองพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเปนอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และสังคมชุมชน   

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและสภาพปญหาของพื้นที่เปาหมาย เพื่อดำเนินการใหเปน
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
2.เพื่อศึกษาและคัดเลือกผูประกอบการที่มีความเหมาะสม และยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมเขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3.เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการพัฒนาอยางมสีวนรวมในการดำเนนิงานพฒันาเมือง

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 2) 



หัวขอ รายละเอียด 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของทุกภาคสวน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ภาครัฐ ภาค
ประชาชน และสวนทองถ่ิน  
4.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประชาชนบริเวณโดยรอบพืน้ที่โรงงานอุตสาหกรรม 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย  

๑.รอยละที่เพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (รอยละ 
5) 
2.จำนวนผูประกอบการไดรับการสงเสริมใหมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน 
( 50 ราย) 
3.รอยละเพิ่มข้ึนของสัดสวนพืน้ที่สีเขียวและแนวปองกันมลพษิ (buffer zone) บริเวณ
พื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนน (รอยละ 5) 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการไดรับการสงเสริมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
และไดรับการรับรองตามมาตรฐานเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
2.ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการไดรับสงเสริมใหมี ธรรมาภิ
บาลทางธุรกิจและสิ่งแวดลอมปละ 50 ราย/ป รวม 4 ป จำนวนไมนอยกวา 200 ราย 
3.มีผังเมืองที่เปนพื้นที่เฉพาะเพือ่ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผงัพื้นทีส่ีเขียว
เพื่อนันทนาการเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและสามารถอยูรวมกับภาคอุตสาหกรรมได 
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู โดยการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนและมีการใชประโยชนอยางสมดุลเปนธรรมและยัง่ยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
 ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล:  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานวัตกรรมดาน
การผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมที่ไดมาตรฐาน รองรับการเติบโตระดบัโลกของกรุงเทพมหานคร 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
533,500,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: วางและออกแบบวางผังพัฒนาพืน้ที่เฉพาะ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
สมุทรปราการ 

-ออกแบบผังพื้นที่เฉพาะเพื่อความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 6,000,000 0 0 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ  
1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรปราการ 
2.อปท.ที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและอปท.เจาของพื้นที ่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สำรวจและออกแบบการพัฒนาพื้นทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนเพื่อ
รองรับระบบการขนสงทางรางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

-สำรวจและออกแบบจดัทำผังพืน้ที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ  
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 8,000,000 0 0 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ  
1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรปราการ 
2.อปท.ที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและอปท.เจาของพื้นที ่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม และชุมชนอยางยั่งยืน 
(CSR Beginner ,CSR - DIW and CSR - DIW Continuous ) 

-ประชาสัมพนัธ พรอมทั้งรับสมคัรคัดเลือกโรงงานในพื้นที่เปาหมาย 
-จัดอบรมเพื่อถายทอดองคความรู 
-สรุปผลการทวนสอบโรงงานและรับรางวลั 
-จัดทำฐานขอมูล 

งบประมาณรวม 14,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

1,000,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 14,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว การจัดแนวปองกันมลพษิ (buffer zone) ในพืน้ที่
พัฒนาเมือง  

-ทบทวนขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที ่
-สำรวจสภาพทางกายภาพ การใชประโยชนที่ดิน และรักษาสิง่แวดลอม 
-นำเสนอรูปแบบการปรับปรุงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
-จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
-จัดทำหลักเกณฑขอกำหนดเก่ียวกับแนวกันชนและแนวปองกัน 
-จัดฝกอบรมผูเก่ียวของ 

งบประมาณรวม 11,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 11,000,000 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Network) และสรางการมี
สวนรวมจังหวัดสมทุรปราการ  

-จัดตั้งเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนนใน
พื้นที่เปาหมาย 
-จัดทำคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 1 คร้ัง 2 วัน 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(5 มิติ 20 
ดาน) กฎหมาย และความรูดานอ่ืน ๆ ใหกลุมเปาหมาย 

งบประมาณรวม 7,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: อุตสาหกรรมคารบอนต่ำ 
-สงเสริมและถายทอดองคความรูใหกับภาคอุตสาหกรรมในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกออกสูบรรยากาศ  

งบประมาณรวม 28,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 28,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เปดบานโรงงาน (Open house) กลุมอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
-เชิญผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระเปา เคร่ืองหนัง รองเทา และวัตถุดิบ
สนับสนนุ รวมทั้ง ผูสนใจทัว่ไป เขารวมงาน และถายทอดองคความรูและ
แลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อใหไดรับความรูและประโยชนสูงสุด  

งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.30 และ ก.ม. 32 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ยกระดับการกำกับดแูลโรงงานเพื่อการบริหารจดัการดานสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยที่ดี สำหรับกลุมอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

-ถายทอดองคความรูดานการพฒันาใหกับผูประกอบการ 
-จัดทำหลักสูตรในการตรวจประเมิน 
-ตรวจประเมินและปองกันแกไขปญหามลพิษ(อากาศ)และการจดัการของเสียจาก
โรงงงานอุตสาหกรรม 

งบประมาณรวม 3,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 3,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ยกระดับแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม นอกเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม 

-วิเคราะหทบทวน ปรับปรุงแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานราชการ และชุมชน  
-จัดทำโครงการนำรองเพื่อจัดทำแผนชุมชนและฝกซอมแผนชุมชน 

งบประมาณรวม 3,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 3,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.๑0 กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมมาตรฐาน Leather Working Group (LWG) เพื่อยกระดับการจัดการ
สิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑ 

-จัดฝกอบรมและใหคำปรึกษาใหผูประกอบการเขาใจแนวทางการดำเนินงานที่
เปนไปตามมาตรฐาน LWG 

งบประมาณรวม 15,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.๑1 กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมใหสถานประกอบการนำของเสียมาใชประโยชน และการพัฒนาธุรกิจ     
รีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคาและใชประโยชนกากอุตสาหกรรม 

-จัดฝกอบรมและใหคำปรึกษาใหผูประกอบการเขาใจแนวทางการพัฒนาสถาน
ประกอบการนำของเสียมาใชประโยชน และการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคา
และใชประโยชนกากอุตสาหกรรม 

งบประมาณรวม 3,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 3,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.๑2 กิจกรรมหลักที่ 12 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพือ่ใหเกิดการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม (CSV) 

-พัฒนากระบวนทัศนใหมใหแกผูประกอบกิจการใหมแกผูประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย 20 ราย 
-พัฒนารวบรวมเคร่ืองมือการประเมิน 
-คัดเลือกผูประกอบการโรงงานในพื้นที่ และสมัครใจเขารวมโครงการจำนวน 5 
ราย เพื่อทำกิจกรรม CSV เต็มรูปแบบ 
-เผยแพรวิธีการทำ CSV ในเว็บไชตกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสื่อออนไลน 
-ประชุม ประชาสัมพนัธเผยแพรองคความรูดานความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
นอย 1 คร้ัง โดยมีผูเขารวมไมนอยกวา 100 คน 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  



หัวขอ รายละเอียด 
8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 13 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ยกระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังและ
ผลิตภัณฑหนงั 

-ศึกษาและวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมตอเนื่องใน
ประเทศไทย 
-ศึกษาความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมฟอกหนังและการทองเที่ยวของการ
ติดตอซื้อขายผลิตภัณฑหนงั 
-วิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทำศูนยออกแบบผลิตภัณฑ ศูนยการทองเที่ยว
หนังและผลิตภัณฑหนงัรวมถึงการพัฒนาแหลงแสดงสินคาและผลิตภัณฑอ่ืนของ
จังหวัด เพื่อยกระดับเปนศูนยรวมสินคาและแหลงทองเที่ยวของจังหวัด 

งบประมาณรวม 285,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

15,000,000 100,000,000 100,000,000 35,000,000 35,000,000 285,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.๑4 กิจกรรมหลักที่ 14 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ศูนยพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดสมุทรปราการ 
-ตั้งศูนยเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ  
-บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด
ตามกรอบการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

งบประมาณรวม 17,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,500,000 2,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 17,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 15 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ศูนยพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) สวนกลาง 
-ตั้งศูนยเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศสวนกลาง 
-บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด
ตามกรอบการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

งบประมาณรวม 7,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวง
อุตสาหกรรม 

8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 16 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดมลพิษอุตสาหกรรม 
-จางผูเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดมลพษิอุตสาหกรรม 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และกระทรวง
อุตสาหกรรม 

8.๑7 กิจกรรมหลักที่ 17 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม: ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ใหเอ้ือตอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
-ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ใหเอ้ือตอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เก่ียวของ  งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.๑8 กิจกรรมหลักที่ 18 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/อุตสาหกรรมสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ 
-ประชาสัมพนัธและเผยแพรโครงการอุตสาหกรรมเชงินิเวศและอุตสาหกรรมสี
เขียว 
-จัดอบรมใหความรูดานการพัฒนาสูโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
อุตสาหกรรมสีเขียวพรอมการนำเสนอภาพลักษณที่ดีของอุตสาหกรรมตอชุมชน 
-สงเสริมใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเชิงลึก 
-จัดทำฐานขอมูลโรงงานที่ไดรับการสงเสริมและไดรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

งบประมาณรวม 35,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 35,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.๑9 กิจกรรมหลักที่ 19 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการบริหารจดัการพลังงานและการใชพลงังานทดแทนในโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- สงเสริมการบริหารจัดการพลังงานและการใชพลังงานทดแทนในโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 2,000,000 2,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  

8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมความเขาใจดานกฎหมายผังเมือง
และสิ่งแวดลอม          
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 8,000,000 0 0 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ  

8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและยกระดับเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
-ปรับปรุงระเบยีบ พรบ.การผังเมืองใหเอ้ือตอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

งบประมาณรวม 14,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 7,000,000 7,000,000 14,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม: ทวนสอบและประเมนิผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาเครือขาย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เก่ียวของ  -ปรับปรุงระเบยีบ พรบ.การผังเมืองใหเอ้ือตอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 
งบประมาณรวม 14,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 7,000,000 7,000,000 14,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

8.22 กิจกรรมหลักที่ 23 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: ศึกษาและสำรวจโครงสรางพืน้ฐาน พื้นที่สีเขียวและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อ
การวางแผนและออกแบบเมืองใหนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี มีความปลอดภัย 
 

-ศึกษาและสำรวจโครงสรางพืน้ฐาน พืน้ที่สีเขียวและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อ
การวางแผนและออกแบบเมืองใหนาอยู 

งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 8,000,000 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 
 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธ  5. สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยใหไดการรับรองมาตรฐาน (GAP) 

6. ถายทอดองคความรูใหเกษตรกรมีทักษะท่ีเหมาะสม สามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตใหได  
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

7. สงเสริมการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพ่ิมศักยภาพดานพืช ประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบริเวณชายฝงทะเล 

8. สงเสริมการสรางแบรนดสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ีและการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
ไดมาตรฐาน   

9. สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมดวยนวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ดวยในแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคา
เกษตรตลอดโซอุปทาน ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยเนนการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรใหไดมาตรฐานทั้งดานพืช ประมง ปศุสัตว เพื่อรับรองความตองการของตลาด 
สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร โดย
มุงหวังใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร อยางยั่งยืน 
          ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตามแผนพัฒนาการเกษตรดังกลาว ในสวนของ
จังหวัดสมุทรปราการ จำเปนตองมีการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาสินคาเกษตรเฉพาะถ่ิน
ของจังหวัดใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน แปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม โดยการสงเสริมใหความรู 
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ เพื่อเปนการสรางอาชีพ และรายไดใหแกเกษตรกรอยางยั่งยืน 
รวมทั้งสรางชองทางการจำหนายสินคาเกษตรปลอดภัยใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนากลุมผูผลิตใหมีความสามารถดานการผลิตและแปรรูปสินคาปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
2. เพื่อสนับสนนุและสงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มสนิคาเกษตร 
3. เพื่อเพิ่มชองทางการจัดหนายสินคาการเกษตร สรางเครือขายและรายไดใหกับกลุม
เกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย  

1. รอยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนเกษตรกรที่ไดรับรองมาตรฐานสนิคาเกษตรปลอดภัย          
(รอยละ 5                                                                                                  
2. มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางกลุมเกษตรกร และผูประกอบการ (Contact 
Farming/Business Matching) ไมนอยกวา 5 คูสญัญา 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1. เกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยและสรางมูลคาเพิ่มรอยละ 5/ป  
2. เกษตรกรไดรับการสงเสริมเพิ่มมูลคาดวยนวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา 
จำนวน 50 ราย/ป รวม 4 ป จำนวนไมนอยกวา 200 ราย  
ผลลัพธ 
1. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน  
2. เกษตรกรสามารถใชองคความรูในการนำเทคโนโลยีภูมปิญญาและวิธีการปฏิบัติมาใช

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 3) 



หัวขอ รายละเอียด 
พัฒนา เพื่อใหไดมาตรฐานและปริมาณความตองการของตลาด รวมทั้งมีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 
3. ประชาชนไดบริโภคอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน ดีตอสุขภาพ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร  
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ):
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคดิสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมดานการผลติ 
และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีไดมาตรฐาน รองรับการเติบโต
ระดับโลกของกรุงเทพมหานคร  
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 1  
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:นโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยใหกาวสูยุคไทย
แลนด 4.0 ตามแผนพัฒนาการเกษตร  
ความพรอมของโครงการ  
1) พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 ดำเนินการไดทันที  
2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ  
3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  
 มีพรอมดำเนินการไดทันที   
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
175,909,850บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมการผลิตและสรางมลูคาเพิม่สินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการผลติขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- จัดทำแปลงสาธิตการผลิตขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- จัดทำแปลงสงเสริมผลิตขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

           - สงเสริมและพฒันาเกษตรกรผูปลูกขาวสูการรับรองมาตรฐาน GAP 
งบประมาณรวม 5,534,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 0 767,000 767,000 5,534,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กรมสงเสริมการเกษตร  

                 2.อปท.ที่เก่ียวของ  
                 3.สนง.สภาเกษตรกร.จ.ส.ป.  
                 4.ธ.ก.ส. จ.สป. 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตมะมวงน้ำดอกไมสมุทรปราการคุณภาพเชิงการคา 
- สรางและพัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงนำ้ดอกไมสมุทรปราการ 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการผลติมะมวงน้ำดอกไมใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 



หัวขอ รายละเอียด 
- สงเสริมและพฒันาการผลิตมะมวงน้ำดอกไมใหมีคุณภาพมาตรฐาน(สวนเกา) 
- จัดทำแปลงสาธิตการผลิตมะมวงน้ำดอกไมนอกฤดู 
- จัดทำแปลงสงเสริมการผลิตมะมวงนำ้ดอกไมนอกฤดู 
- สงเสริมการปลูกมะมวงนำ้ดอกไมสมุทรปราการ (สรางสวนใหม) 
- จัดทำแปลงสาธิตการปลูกมะมวงน้ำดอกไมสมุทรปราการ 
- จัดทำแปลงสงเสริมการปลูกมะมวงนำ้ดอกไมสมุทรปราการ 

           - มหกรรมวันมะมวงนำ้ดอกไมสมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 15,062,300 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,500,000 4,160,300 3,402,000 3,000,000 15,062,300 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตและอนุรักษสมเทพรสคุงบางกระเจา 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมเทพรสคุงบางกะเจาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการผลผลิตสมเทพรสคุงบางกะเจาและการสราง           
แบรนดที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ 
- สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรผูปลูกสมเทพรสคุงบางกะเจาเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช  

งบประมาณรวม 3,284,300 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

500,000 500,000 885,300 299,000 1,100,000 3,284,300 

ผูรับผิดชอบ :สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตมะพราวน้ำหอมเพื่อการคา 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพราวนำ้หอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- จัดทำแปลงสาธิตการผลิตมะพราวน้ำหอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- จัดทำแปลงสงเสริมผลิตมะพราวนำ้หอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- สงเสริมและพฒันาเกษตรกรผูปลูกมะพราวน้ำหอมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 

งบประมาณรวม 4,802,800 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

400,000 400,000 1,222,800 780,000 2,000,000 4,802,800 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลติไมดอกไมประดับคุณภาพเพื่อการคา 
- สรางและพัฒนาเครือขายผูผลติและผูประกอบการไมดอกไมประดับ 
- สงเสริมและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตไมดอกไมประดบัที่มีคุณภาพ 
- สงเสริมและพฒันาการสรางมลูคาเพิ่มไมดอกไมประดับ 
- สงเสริมและพฒันาการตลาดไมดอกไมประดับ 

           - สงเสริมและพฒันาแหลงผลิตไมดอกไมประดบัเปนจดุทองเที่ยวเชิงเกษตร
งบประมาณรวม 6,084,060 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,200,000 1,200,000 1,571,060 913,000 1,200,000 6,084,060 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตกลวยหอมคุณภาพเพื่อการคา 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยหอมคุณภาพเพื่อการคา 
- จัดทำแปลงสาธิตการผลิตกลวยหอมคุณภาพเพื่อการคา 
- จัดทำแปลงสงเสริมผลิตกลวยหอมคุณภาพเพื่อการคา 

           - สงเสริมและพฒันาเกษตรกรผูปลูกกลวยหอมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบ   
           การรับรองมาตรฐาน GAP พืช 
งบประมาณรวม 5,759,300 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

600,000 600,000 1,559,300 0 3,000,000 5,759,300 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตกลวยน้ำวาคุณภาพเพื่อการคา 
- สงเสริมและพฒันาเกษตรกรผูปลูกกลวยนำ้วาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบ
การรับรองมาตรฐาน GAP พชื 

           - สงเสริมและพฒันาเกษตรกรผูปลูกมะพราวน้ำหอมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู 
           ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

500,000 500,000 0 0 1,000,000 2,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตพชืผกัปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือน 
- ถายทอดองคความรูในการผลติผักปลอดภัย 
- จัดทำแปลงสาธิตการผลิตพชืผักปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือน 
- จัดทำแปลงสงเสริมการผลิตพชืผักปลอดภัยจากสารพษิในโรงเรือน 

           - จัดหาชองทางการจำหนาย 
งบประมาณรวม 13,850,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 3,000,000 0 3,850,000 4,000,000 13,850,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงาน "มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากนำ้" 
-จางเหมาบริการจัดงาน “มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” 
ระยะเวลา 10 วนั กิจกรรมในงานประกอบดวย การจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการแบบมีชีวิตผลการดำเนินงานสงเสริมการเกษตรใน
พื้นที่ Smart Product การประกวดผลผลติทางการเกษตร การสาธิตการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตสินคาเกษตร คลินกิเกษตร การเจรจาธุรกิจ และการออกราน
จำหนายสินคาเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากนำ้ 

งบประมาณรวม 21,051,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

4,000,000 4,500,000 4,025,500 4,025,500 4,500,000 21,051,000 

ผูรับผิดชอบ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ                    

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตและแปรรูปปลาสลดิเพื่อการคา 
            -ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานใหความรูเร่ืองการแปรรูปสัตวนำ้ 
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

25645 

200,000 200,000 0 0 0  4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การรักษาคุณภาพน้ำใหเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสตัวน้ำเศรษฐกิจ 
- ฝกอบรมใหความรู 
- จัดทำจุลนิทรียกอน  (EM  BALL) 
- เฝาระวังคุณภาพน้ำ  โดยการเก็บตัวอยางนำ้ไปวิเคราะห 

           - สรางความเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
งบประมาณรวม 7,222,890 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 1,222,890 0 2,000,000 7,222,890 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑2 กิจกรรมหลักที่ 12 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและอนุรักษสายพันธุเปดปากน้ำ  
- ฝกอบรม / ศึกษาดูงาน 
- สนับสนนุปจจยัการผลิต (ลูกเปดและอาหารเปด) ที่ไดมาตรฐาน 

งบประมาณรวม 7,250,350  บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,300,000 1,300,000 1,294,950 1,855,400 1,500,000 7,250,350 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑3 กิจกรรมหลักที่ 13 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
- ฝกอบรม / ศึกษาดูงาน 

           - สนับสนนุปจจยัการผลิต  (ลูกไกและอาหารไก)  ที่ไดมาตรฐาน 
งบประมาณรวม 7,387,350 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,300,000 1,300,000 1,267,950 1,819,400 1,700,000 7,387,350 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑4 กิจกรรมหลักที่ 14 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มชองทางการจำหนายสนิคาของสถาบนัเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ      
และกลุมอาชีพ 

-จัดงานจำหนายสนิคาปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ และ
กลุมอาชีพ 

งบประมาณรวม 7,200,000บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,600,000 3,600,000 0 0 0 7,200,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 15 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การพัฒนาคุณภาพขาวแปลงใหญ 
-ใหการศึกษาอบรมความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพขาวในรูปแบบแปลงใหญ 

งบประมาณรวม 200,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

100,000 100,000 0 0 0 200,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 16 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพสหกรณการเกษตร เพื่อการตลาดลูกคา ธกส. สมุทรปราการ 
จำกัด ใหเขมแข็ง 

-ใหการศึกษาอบรมดูงานแกกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ และ
หนวยงานที่เก่ียวของ และสนับสนุนอุปกรณการตลาด 

งบประมาณรวม 800,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

400,000 400,000 0 0 0 800,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑7 กิจกรรมหลักที่ 17 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: เพิ่มชองทางการระบายผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญสูผูบริโภค 
-ประชุมสัมมนา และจัดตลาดสนิคาระบายผลผลิตจากแปลงใหญที่ราคาตกต่ำ 
และลนตลาดผูบริโภค 

งบประมาณรวม 700,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

350,000 350,000 0 0 0 700,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑8 กิจกรรมหลักที่ 18 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสนิทางปญญา 
-ถายทอดองคความรู/ศึกษาดูงานในการสรางมูลคาเพิ่มดวยนวตักรรมเชิงพาณิชย
และทรัพยสนิทางปญญา 
- จัดทำฐานขอมูลกลุมเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรม 
- ประเมินผลการดำเนนิกิจกรรม 

งบประมาณรวม 1,244,600 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

500,000 500,000 0 144,600 100,000 1,244,600 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑9 กิจกรรมหลักที่ 19 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: เชื่อมโยงตลาดและสรางเครือขายการคาเกษตรเชิงรุก 
-การจัดงานแสดงและจำหนายสินคาในประเทศ จำนวน 5 คร้ัง 

งบประมาณรวม 17,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 0 0 7,000,000 17,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                              2.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: ยกระดับผลติภัณฑปากน้ำสูตลาดโลก 
-จัดงานมหกรรมสินคาคุณภาพ Roadshow 
- สงเสริมการสรางตราสินคาที่เปนอัตลักษณ 

งบประมาณรวม 29,548,800 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 11,000,000 11,000,000 3,548,800 4,000,000 29,548,800 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                            2.สำนักงานพฒันาชุมชนจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การตรวจติดตามและเฝาระวังมาตรฐานสินคาเกษตรระดับจงัหวัด 
- การตรวจสอบการใชเคร่ืองหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจสุินคาเกษตร 
- การตรวจสอบใบอนุญาตผูประกอบการที่เปนผูผลิต ผูนำเขา ผูสงออก 
- การรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับสินคา Q 

งบประมาณรวม 100,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ:หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การสงเสริมการบริโภคและการใชวัตถุดิบสินคา Q 
- การตรวจประเมินและใหการรับรองสถานทีจ่ำหนายสนิคา Q ประเภทแผงใน
ตลาดสด 
- การสงเสริมสถานที่จำหนายสนิคาและการประชาสัมพันธ 

งบประมาณรวม 150,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ:หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.23 กิจกรรมหลักที่ 23 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q 
- ประชาสัมพนัธ/รับสมัครรานอาหารเขารวมโครงการ Q 
- คณะทำงานฯ ตรวจรับรองตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
- จัดทำปายใหกับรานอาหารที่ผานการรับรอง 

งบประมาณรวม 150,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.24 กิจกรรมหลักที่ 24 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: อำนวยการและติดตามผลการดำเนนิงาน 
- จัดทำสื่อประชาสัมพนัธสนิคาเกษตรปลอดภัย 
- จัดประชุมเพื่อบูรณาการโครงการ 

งบประมาณรวม 345,500 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 345,500 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.25 กิจกรรมหลักที่ 25 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: จัดงาน"พรรณไมงามและมหกรรมสินคาเกษตรสรางสรรค" 
- จางเหมาบริการจัดงาน “พรรณไมงามและมหกรรมสินคาเกษตรสรางสรรค”    
1 คร้ัง กิจกรรมในงานประกอบดวย การจัดแสดงโชวพรรณไมงาม การเรียนรูใน 
สถานีเรียนรู เพื่อนำไปตอยอดเชิงเศรษฐกิจ คลินิกเกษตรและการออกราน 
จำหนายไมดอกไมประดับและสนิคาเกษตรปลอดภัย 

งบประมาณรวม 10,032,600 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 5,016,300 5,016,300 10,032,600 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.26 กิจกรรมหลักที่ 26 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมเครือขายการผลิต และแปรรูปสนิคา ผลิตภัณฑ OTOP ดวยระบบแหง    
พลังงานแสงอาทิตย 
- แตงตั้งคณะทำงานคัดเลือกกลุมเปาหมายและติดตามประเมินผลกลุมผลิตภัณฑ

ชุมชน การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ  OTOP ดวยระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย  

- สัมมนา/ศึกษาดูงาน “การแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนดวยเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน”  

- สงเสริมเทคโนโลยีระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  
- อบรมการใชและการบำรุงรักษาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  

งบประมาณรวม 1,300,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 1,300,000 1,300,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ:สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  

8.26 กิจกรรมหลักที่ 27 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมการเลี้ยงปลายี่สกเทศเพื่อสรางรายไดอยางยัง่ยืน 
งบประมาณรวม 850,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 850,000 850,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประมงจงัหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 1. สงเสริมการสรางแบรนดสินคาเกษตรท่ีเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ีและการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยได

มาตรฐาน 
 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลติภัณฑชุมชน 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

          ปจจุบัน  รัฐบาลไดใหความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0เพื่อใหเกิดการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนและกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดมาตรการพิเศษใน
การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน   สรางงาน  สรางโอกาส สรางรายไดเศรษฐกิจฐานราก  
เชน  การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs  เพื่อรองรับ การทองเที่ยวชุมชน    
 จังหวัดสมุทรปราการ  มีผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากกวา 

7,000 รายมีผูผลิตชุมชน จำนวนมากกวา 400 ราย ซึ่งเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิต

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพ  ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  และ

ผลิตภัณฑชุมชน ที่มีอัตลักษณของแตละพื้นที่  ในจังหวัดสมุทรปราการ และไดรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนจำนวนมาก  

ดังนั้น เพื่อใหผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ และภายนอกจังหวัดไดรับทราบและ

เขาถึงผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อให

ความรูแกผูประกอบการ 

ในดานมาตรฐาน การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑการสรางชองทางการตลาด  ตลอดจน

ประชาสัมพันธ  เผยแพร และจำหนายผลิตภัณฑเดน ผลิตภัณฑดี ของจังหวัดสมุทรปราการ  

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. เพื่อใหความรูแกผูประกอบการในการสรางมลูคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 
2. เพื่อเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ และภายนอกจังหวัด        
ไดรับรูถึงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑชุมชน 
ของจังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพื่อเพิ่มชองทางการจำหนายผลิตภัณฑใหแกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑชุมชน
ของจังหวัดสมุทรปราการ 
4. สงเสริมการผลิตและการใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

จำนวนผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนวสิาหกิจ
ชุมชน  เขารวมโครงการ ไมนอยกวา 100 ราย 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต : ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)   
            ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) วิสาหกิจชุมชน  เขารวมโครงการ   
            จำนวน 100 ราย 
ผลลัพธ : 1. ผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูผลิตอุตสาหกรรมชุมชนใหความสำคัญ           
และผลิตผลิตภัณฑ  ที่เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มากข้ึน อันจะสงผลดี  ตอผูบริโภค 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 4) 



หัวขอ รายละเอียด 
              2. ผูประกอบการ SMEs   ผูผลติสินคาอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP สามารถเพิ่ม
ชองทางการจำหนายสนิคาของตน และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน 

6.  ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ):ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไข
ปญหานำ้ทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
7,500,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลติภัณฑชุมชน 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑชุมชน  
- อบรมสัมมนาผูประกอบการและจัดงานเผยแพรประชาสัมพนัธผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
และผลิตภัณฑชุมชน (แสดงและจำหนายผลติภันฑ) 

 งบประมาณรวม 7,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธ 3. สงเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุน 

การผลิตไดอยางยั่งยืน 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

              ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการพัฒนาทักษะผูประกอบการ เสริมสรางฐาน
การผลิตเขมแข็งยั่งยืน  
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยจะ
เนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันกาวหนาที่เขมขนมากข้ึน 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิด
สรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของฐาน
การผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
        ยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรปราการ ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพื่อการแขงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู

เจรจาการคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

     เปนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (ระยะ 20 ป) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรปราการ ไดมุงเนนใหประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ใหกับภาคอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เห็นวาโครงการ
สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ 
เปนโครงการที่จะสงเสริมใหสถานประกอบการในพื้นที่ พัฒนาไปสูความเปนผูประกอบการ
แบบมืออาชีพ มีการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาด สามารถลด
ตนทุนการผลิต แขงขันไดในภาวการณตลาดที่มีการแขงขันสูงข้ึน อันจะสงผลถึงความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจในจัดหวัดและประเทศตอไป 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทนุ การผลิตไดอยางยั่งยืน ใน 
5 ดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการโลจิสติกส 2) การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต  3) การ
ปรับปรุงคุณภาพและพฒันางาน 4) การลดตนทุน  และ5) การจัดการสถานประกอบการ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมดวยการประยุกต
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนบัสนุนการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิต กระบวนการจัดการสถานประกอบการ 
 3) สรางตนแบบที่ดีเพื่อใชเปนตนแบบความคิดใหกับผูประกอบการ และสนับสนนุการ
ดำเนินการดวยขอมูล 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 5) 

http://www.thaigov.go.th/uploads/document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf


หัวขอ รายละเอียด 
 
 4) เพื่อผลักดันผูประกอบการไปสูความเปนผูประกอบการแบบมืออาชีพ มีการผลิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1. จำนวนสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน จำนวน 20 ราย โดยตัวชี้วัดข้ึนอยูกับแผนงานท่ีเลือก 
ไมนอยกวา 40 แผนงาน จาก 5 แผนงานหลักท่ีกำหนด 
2. จำนวนผูประกอบการท่ีไดรับองคความรูจากโรงงานอุตสาหกรรมตนแบบท่ีเขารวม
โครงการ เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
      1) สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการไดรับองคความรู และสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันของสถานประกอบได ใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดตนทุน
การผลิตไดอยางยั่งยืน ใน 5 ดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการโลจิสติกส 2) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 4) การลดตนทุน  
และ5) การจัดการสถานประกอบการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) จังหวัดสมุทรปราการมีตนแบบสถานประกอบการเพื่อใชเปนตนแบบ
ความค ิด ให ก ับผู ป ระกอบการ อื ่นๆ  ในการพ ัฒ นาศักยภาพในแขงขันของ
ผูประกอบการ ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนภายใตภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึน 
ผลลัพธ  
  1) สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับองคความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน จากโรงงานอุตสาหกรรมตนแบบในดานตาง ๆ             
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตไดอยางยั่งยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร  
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ):
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคดิสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมดานการผลติ 
และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีไดมาตรฐาน รองรับการเติบโต
ระดับโลกของกรุงเทพมหานคร  
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 1  
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:นโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยใหกาวสูยุคไทย
แลนด 4.0 ตามแผนพัฒนาการเกษตร  
ความพรอมของโครงการ  
1) พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 ดำเนินการไดทันที  
2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ  
3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ  
 มีพรอมดำเนินการไดทันที   
 

7.  ระยะเวลา  ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

13,500,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม 
           - สงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
           สมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 13,500,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ อปท.เจาของพื้นที่ 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 10. สงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap และการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนพลังงาน               

โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
11. เฝาระวังคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติและพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยการประเมินสุขภาพของประชาชน             

และการถายทอดองคความรูในการปองกันตนเอง 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม Roadmap                

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จากสถานการณขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยในป 2558 พบวามีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเกิดข้ึนประมาณ 26.85 ลานตัน หรือ 73,350ตัน/วัน ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเปน
จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนตอวันมากที่สุดอยูในลำดับที่  4 ของประเทศ 
ประมาณ 2,049 ตัน/วัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยตั้งแตป พ.ศ. 
2555 สำหรับการจำกัดขยะมูลฝอยหนวยงานทองถ่ินจะดำเนนิการรวบรวมและขนสงขยะ
ฯ ไปกำจัด ทั้งที่ดำเนินการเองและจางเอกชนดำเนินการ ซึ่งบริษัทเอกชที่เขามาดำเนินการ
มีจำนวน 2 แหงไดแกบริษัท แพลนเนอรซิเต็มทรานสปอรต จำกัด ตั้งอยูในอำเภอบางพลี 
มีพื้นที่สำหรับฝงกลบประมาณ 51 ไร รองรับ อปท. จำนวน15 แหง วันละประมาณ 775 
ตัน และหางหุนสวนจำกัด ต.แสงชัยปากน้ำ ตั้งอยูที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ มีพื้นที่
สำหรับฝงกลบประมาณ 130 ไร รองรับ อปท. จำนวน 24 แหง วันละประมาณ 1,000 
ตัน  และเทศบาลตำบลบานคลองสวน ตั้งอยูที่อำเภอบางบอ มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 3 
ไร รองรับ อปท. จำนวน 9 แหง ดำเนินการโดยวิธีเทกอง โดยวาจางเอกชนเปนผูขนไป
กำจัดในสถานที่ใกลเคียงไดแกจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา แตอยางไรก็ดี
จังหวัดสมุทรปราการยังมีปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยที่เปนปญหาสำคัญของจังหวัดฯ 
อาทิ ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางในชุมชน การจัดเก็บขยะไมทันเวลา ไมมีระบบการคัดแยก 
สถานที่ทิ้งขยะไมเพียงพอ รวมทั้งประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะและการแยก
ประเภทขยะมูลฝอย ดังนั้นจังหวัดสมุทรปราการจึงตองมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายแบบบูรณาการ โดย

การจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแตการประชาสัมพันธปลูกจิตสำนึก การรณรงค การฝกอบรมให

ความรู การคัดแยกขยะ เพื่อกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะ

ตามหลักการ ๓Rs 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมสีวนรวมของชุมชนและภาคี
เครือขายแบบบูรณาการ    
2.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหสามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะ
มาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยนื 
3.เพื่อใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี สามารถปองกันตนเองจากมลภาวะทางอากาศที่เปนพษิ
ได 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

๑.รอยละของขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่มปีริมาณลดลง (รอยละ 5) 
2.รอยละของประชาชนที่อยูอาศัยรอบกองขยะหรือพื้นที่เสี่ยงไดรับการเฝาระวังและดูแล
ดานสุขภาพ (รอยละ 10) 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 6) 



หัวขอ รายละเอียด 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ปริมาณขยะมูลฝอยรอยละ 5 ที่ตกคางในพืน้ที่ลดลง 
2.ประชาชนรอยละ 10 ที่อยูอาศัยรอบกองขยะหรือพื้นที่เสี่ยงไดรับการเฝาระวังและดูแล
ดานสุขภาพ 
ผลลัพธ 
1.ขยะมูลฝอยไดรับการบริหารจัดการถูกตองตามหลักวิชาการ 
2.ประชาชนมสีุขภาวอนามยัที่ดข้ึีน 
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ: ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 4 การเตบิโตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   
5 ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดระบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
234,500,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม Roadmap            
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ถายทอดองคความรูและสรางเครือขายการดำเนินงานแปรรูปขยะมูลฝอยเปน
พลังงานและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

-ถายทอดองคความรูในการบริหารจัดการขยะ 
-จัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณที่ใชในการคัดแยกขยะ 
-สนับสนนุการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน 
-สนับสนนุการจัดตั้งศูนยการแปรรูปขยะแบบครบวงจร 
-รณรงคประชาสัมพันธ และเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะตาม

หลักการ ๓Rs 



หัวขอ รายละเอียด 
 

งบประมาณรวม 18,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 18,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 

                 2.อปท.ที่เก่ียวของ  
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปองกันและแกไขมลภาวะทางอากาศที่เปนพิษที่เกิดจากขยะตกคาง โดยการ
ปองกัน และควบคุม โรคในพื้นที่เสี่ยง และพืน้ที่วิกฤต ิ

-ถายทอดองคความรูในการปองกันตนเองจากมลภาวะทางอากาศที่เปนพษิ 
-ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนเบื้องตน เพื่อควบคุมโรคติดตอ 

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ผูรับผิดชอบ  
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
2.อปท.ที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: 
1.กรมควบคุมมลพิษ  
2.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
3.อปท.ทุกแหง 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพดานสิ่งแวดลอม จังหวัดสมทุรปราการ 
-สงเสริมการวิจัยดานสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ  
-สงเสริมการปองกันและแกไขปญหามลพิษดานสิง่แวดลอม 

งบประมาณรวม 200,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 100,000,000 0 0 100,000,000 200,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 

1.กรมควบคุมมลพิษ  
2.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรโดยการมีสวนรวมของชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ) 

-สงเสริมความรูในการบริหาดจดัการขยะใหชุมชน  
-สงเสริมการคัดแยกขยะใหชุมชน 
-สนับสนนุเคร่ืองมือ อุปกรณในการบริหารจัดการขยะตัวอยาง 
-สงเสริมการวิจัยวิธีการบริหารจดัการขยะในชุมชน 

งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-25645 

0 5,000,000 0 0 5,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 

1.กรมควบคุมมลพิษ  



หัวขอ รายละเอียด 
2.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: พัฒนาเครือขายอนุรักษฟนฟูคุณภาพน้ำคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

-ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประเมินศักยภาพ

ชุมชน/หนวยงาน/ครัวเรือน ที่ไดรับการเสนอเขารวมโครงการรวมกับผูนำชุมชน 

และหนวยงานราชการ ในแตละอำเภอ  

-อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายที่เขารวมโครงการ 
-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลคัดเลือกเครือขายชุมชนตนแบบ          

ถอดบทเรียน 
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-25645 

0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 

ผูรับผิดชอบ:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: 
1. สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
2. อปท.ทุกแหง 
3. เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 12. เรงบูรณะและฟนฟูแมน้ำสายหลักไมใหเสื่อมโทรมมากกวาท่ีเปนอยู โดยการสงเสริมกระบวนการ          

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
14. สนับสนุนใหประชาชนเขามาเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยสราง

ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อนุรักษและฟนฟูคุณภาพนำ้ในแมน้ำลำคลอง และทะเล 
๒.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

มลพิษทางนำ้ของจังหวัดสมุทรปราการ มีสาเหตุสำคัญ คือ โรงงานและชุมชนเมือง 
ปลอยนำ้ทิ้งสูแหลงธรรมชาติ รวมทั้งสารเคมีเปนพษิตาง ๆ ทำใหแหลงน้ำเสียเพื่อ
ปองกันปญหาดงักลาว คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดใหทองที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเปนเขตควบคุมมลพษิ  
ซึ่งจากการตรวจสอบ พบวา มีโรงงานที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ในแต
ละปเกือบ ๑๐๐ โรงงาน ซึ่งจังหวัดใชมาตรการลงโทษทันทีกรณีพบการกระทำผิดรุนแรง 
เชน สั่งปดดำเนินการชั่วคราวเพื่อใหปรับปรุงแกไข สำหรับการยื่นตอใบอนุญาต/การขอ
ขยายโรงงาน ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต ระบบสาธารณสุขใน
โรงงาน หากพบมีความบกพรองจะชะลอการกอสรางไวกอน กรณีพบการสรางปญหาน้ำ
เสียจะไมออกใบอนุญาตให นอกจากน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว ยังมีน้ำเสีย
ที่เกิดจากแหลงอาคารพาณิชยและชุมชนตาง ๆ ที่อยูอาศัยกันอยางหนาแนน และขาดการ
จัดการในเร่ืองการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ประกอบกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
น้ำ พ.ศ. 2558-2569 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรน้ำที่มผีลกระทบ
รุนแรงตอสังคมและเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการใหมีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรน้ำของทุกภาคสวนอยางเหมาะสม และสรางความสมดุลระหวางการพฒันา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ำตามศักยภาพลุมน้ำ ดงันัน้ เพื่อใหการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื จังหวัดสมุทรปราการจึง
จำเปนตองเนนการปรับปรุงทางนำ้สายหลักที่ตืน้เขินและกีดขวางทางไหลของน้ำอยาง
รุนแรง การพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพระบบบำบัดน้ำเสียภายในชมุชน และโรงงาน โดย
การจัดการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชน และโรงงานในรักษาคุณภาพ
น้ำในแมน้ำ ลำคลอง 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อลดการปลอยน้ำเสียจากโรงงานและชุมชนลงสูแมน้ำลำคลอง 
2.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพนำ้ไมใหเสื่อมโทรมกวาที่เปนอยู 
3.เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการเฝา
ระวัง และรักษาคุณภาพนำ้ในแมน้ำ ลำคลอง 
4.เพื่อกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และขุดลอกแหลงนำ้ที่ตื้นเขิน  

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  

๑.รอยละที่เพิ่มข้ึนของแหลงน้ำไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูเพื่อเพิ่มประมาณ
น้ำตนทุน(รอยละ 20) 
2.รอยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนประชาชนที่เขามาเปนสมาชิกเครือขายเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม(รอยละ 10) 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 7) 



หัวขอ รายละเอียด 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 

1.แหลงน้ำรอยละ 20 ไดรับการพัฒนาปรับปรุงและฟนฟูเพื่อเพิ่มประมาณน้ำตนทนุ 
2.ประชาชนรอยละ 20 เขามาเปนสมาชิกเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ผลลัพธ 
1.เกษตรกรมีน้ำใชเพียงพอสำหรับอุปโภคและบริโภค 
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ: ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตรการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อแกไขปญหาน้ำทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ: ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ 20 ปพ.ศ.2560-
2564 
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
124,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ อนรัุกษและฟนฟูคุณภาพนำ้ในแมน้ำและลำคลอง 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
บประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กำจัดวชัพืช และขุดลอกแหลงน้ำและลำรางสาธารณะ เพื่ออนุรักษและ
ฟนฟูคุณภาพน้ำในคลองสายหลกัและคลองเชื่อมตอ 

- ขุดลอกคลอง และลำรางสาธารณะที่ตื้นเขิน 
- กำจัดวัชพชืที่กีดขวางทางน้ำโดยการตัด และขุดลอก 

งบประมาณรวม 102,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

18,000,000 30,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 102,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 

                 2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                 3.อปท.ที่เก่ียวของ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: บำบัดและฟนฟูคุณภาพนำ้ในคลองสายหลักและคลองเชื่อมตอ 
-ถายทอดองคความรูในการจัดทำ EM Ball เพื่อใชในการบำบดัน้ำเสีย 
-ซอมแซม/บำรุงรักษาระบบบัดน้ำเสียที่มีอยูใหสามารถใชงานได 
-รณรงคและประชาสัมพนัธใหประชาชน และโรงงานตระหนักถึงภัยที่เกิด
จากมลภาวะทางนำ้ 

งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1.สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 
2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
3.อปท.ที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ กรมทรัพยากรน้ำ 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: รณรงคและสรางเครือขายการเฝาระวังมลพษิดานสิ่งแวดลอม 
-ถายทอดองคความรูใหกับสมาชิก 
-ตรวจจับสถานประกอบการที่ลกัลอบการปลอยนำ้เสียลงแมน้ำลงคลอง 

-จัดทำสื่อรณรงค และประชาสมัพันธ 

-จัดทำฐานขอมูลสมาชิกที่เขามาเปนเครือขาย 
งบประมาณรวม 7,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000  

ผูรับผิดชอบ  
1.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
2.อปท.ที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ  
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจงัหวัดสมุทรปราการแบบบูรณาการ
โดยการมีสวนรวม 

 -ปลูกปาใหปลาอยู (จดัวางซัง้กอ) 
-จัดทำคายเยาวชนอนุ รักษท รัพยากรทางทะเลและชายฝ งจั งหวัด  

สมุทรปราการ 
-ออกตรวจคุมครองทรัพยากรสัตวทะเลประจำถ่ินสมุทรปราการ (วาฬบรูดา 

โลมา และเตาทะเล)  
งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

0 0 0 0 5,000,000 5,000,000  

ผูรับผิดชอบ  
1.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
2.ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ  
3.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 



 

 

 

 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 13. สรางเสริมระบบการปองกันกัดเซาะชายฝง และการเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือปองกัน         

การกัดเซาะชายฝงและการพังทลายของดิน 
14. สนับสนุนใหประชาชนเขามาเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยสราง

ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ สรางเสริมระบบปองกันและเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง และ

สนับสนนุระบบปองกันน้ำทวมจงัหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำ พ.ศ. 2558-2569 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
ทรัพยากรน้ำที่มผีลกระทบรุนแรงตอสังคมและเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ใหมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรน้ำของทุกภาคสวนอยางเหมาะสม และสรางความสมดลุระหวาง
การพัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรนำ้ตามศักยภาพลุมน้ำ เพื่อการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคม และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน โดยเนนการกำหนดกติกาการจดัสรรนำ้
ตนทุน บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงนำ้และ
ระบบชลประทาน พัฒนาและฟนฟูแหลงนำ้ในพืน้ที่เกษตรน้ำฝน และระบบกระจายนำ้ เพื่อ
การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบผนันำ้และระบบเชื่อมโยง
แหลงน้ำภายในพื้นที่ เพื่อหานำ้ตนทุนใหกับแมนำ้ ลำคลองที่ขาดแคลนนำ้รุนแรงหรือพื้นที่
เศรษฐกิจ การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒนา
ใหมเพื่อการสงออก และเนนการปรับปรุงพืน้ที่รับน้ำนองในลุมนาทวมวิกฤต การปองกันนำ้
ทวม ชุมชนเมือง การกำหนดเขตการใชประโยชนที่ดินลุมนำ้/จงัหวัด และปรับปรุง/จัดทาผัง
เมือง การพัฒนาและบริหารจัดการแหลงเก็บกักน้ำใหเต็มศักยภาพ การสนบัสนุนการปรับตัว
และหนีภัย โดยการจัดการใหอยูไดอยางเปนสุขกับสภาพธรรมชาติและปญหาที่เกิดข้ึน 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในการปองกันน้ำทวมและสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง 
2.เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล และปองกันกันพงัทลายของดิน 
3.เพื่อปองกันภัยพิบัติที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติทัง้ทางตรงและทางออม 
4.เพื่อปองกันความเสียที่เกิดตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของแหลงน้ำไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน 
(รอยละ 20) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
แหลงน้ำรอยละ 20 ไดรับการพัฒนาปรับปรุงและฟนฟูเพื่อเพิ่ม 
ปริมาณนำ้ตนทุน 
ผลลัพธ 
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
2.ประชาชนไดรับการปองกันความเสียหายในชีวิตและทรัพยสนิที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝง 
และการพังทลายของดินบริเวณตลิ่ง และชายฝงทะเล 
3.สามารถปองกันน้ำทวมในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ  
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 8) 



หัวขอ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ):ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไข
ปญหานำ้ทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
1,274,977,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สรางเสริมระบบปองกันและเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง และสนบัสนุนระบบปองกันน้ำทวมจังหวัดสมุทรปราการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ออกแบบผังพฒันาพืน้ที่เฉพาะ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลสมุทรปราการ 
-สำรวจและออกแบบผังการพฒันาพืน้ที่เฉพาะ 

งบประมาณรวม 150,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

6,000,000 96,000,000 0 0 48,000,000 150,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กรมโยธาธิการและผังเมือง และอปท.เจาของพื้นที ่

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งและชายฝงในพืน้ที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาต ิ                   
            -กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง/ชายฝงและสิ่งประกอบ 
งบประมาณรวม 510,300,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 90,300,000 150,000,000 200,000,000 50,000,000 510,300,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรปราการ 
2.อำเภอทุกอำเภอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ:  
1.อปท.ที่เก่ียวของ  
2.สำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ  
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุงซอมแซมเข่ือนปองกันตลิ่งและประตูระบายน้ำ รวมทั้งทดระบายนำ้ทีไ่ดรับ
ความเสียหาย ทรุดโทรม 

-ปรับปรุง/ซอมแซมเข่ือน 
-ปรับปรุง/ซอมแซมประตูระบายน้ำ รวมทั้งทดระบายน้ำ  

งบประมาณรวม 472,200,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

75,000,000 172,200,000 60,000,000 60,000,000 105,000,000 472,200,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และ อปท.
เจาของพื้นที ่

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่คุงบางกะเจาระยะที่ 1,2 
-ปรับปรุง/ซอมแซมระบบชลประทานและสิ่งประกอบ 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 25,000,000 25,000,000 0 0 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และ อปท.
เจาของพื้นที ่

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุงซอมแซมประตูระบาย ทดน้ำ เพื่อสนบัสนุนระบบปองกันนำ้ทวมจังหวัด
สมุทรปราการ  

-ปรับปรุง/ซอมแซมประตูระบาย ทดน้ำ 
-ปรับปรุง/ซอมแซมระบบระบายน้ำ 
-ปรับปรุง/ซอมแซมสิง่ประกอบ 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 
1.สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวดัสมทุรปราการ 
2.อปท.ที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และ อปท.
เจาของพื้นที ่

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กอสรางเข่ือน คสล.ปองกันตลิ่งบริเวณวัดสรางโศก หมูที่ 6 ตำบลคลองดาน อำเภอ
บางบอ  

-กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง 
งบประมาณรวม 37,477,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-25645 

0 37,477,000 0 0 0 37,477,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.เจาของพื้นที ่
 
 
 
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม : ปรับปรุงเสริมเข่ือนหินใหญปองกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝ งทะเล หมูที่  9            
ตำบลคลองดาน อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

-ปรับปรุงเสริมเข่ือนหินใหญปองกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝงทะเล 
งบประมาณรวม 5,000,000บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-25645 

0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ทีท่ำการปกครองอำเภอบางบอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.เจาของพื้นที ่
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

 

 

 

 



  
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 1. สงเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะดานฝมือแรงงาน เพ่ือยกระดับรายได และสรางโอกาสในการมีงานทำ

ของประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในดานการผลิตและการคา

พรอมกับการเสริมสรางการรวมกลุมทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดความแข็งแกรง 
3. สงเสริมใหประชาชน ชุมชน/หมูบานมีการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช                  

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถรองรับการแขงขันของประเทศโดยการมีสวนรวม           

ของทุกภาคสวน 
  

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดให กับประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  

และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มุงสูการแขงขันในประชาคมอาเซียน 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเร่ืองของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเนนการความพอดีสมควรแกฐานะ ความพอดีพอสมควร               
และการมีภูมิคุมกัน ในขณะที่ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจเกิด             
การชะลอตัว ทำใหแรงงานนอกระบบและแรงงานในภาคเกษตรกรรมประสบปญหาเร่ือง
รายไดและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเปดประชาคมอาเซียนเมื่อป             
พ.ศ. 2558 ทำใหมีแรงงานหลั่งไหลเขามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวนมาก 
ซึ่งดูไดจากจำนวนประชากรแฝงที่มีจำนวนถึง 1.2 ลานคน สงผลใหประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการมีอัตราการวางงานที่เพิ่มข้ึน ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวลดลง รวมทั้ง
อัตราการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องของผูสูงอายุ และแรงงานนอกระบบ สงผลทำใหเกิดชองวาง
ของรายไดของคนในชุมชน ซึ่งเปนขอจำกัดตอการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน โดยจังหวัด
สมุทรปราการไดใหความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและ
แรงงานภาคเกษตร ใหมีความรู ทักษะฝมือ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เชน 
พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับความรู
ดานเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ การมีรายได           
ที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยมีการสรางความเขมแข็งใหแกคนในชุมชนและทองถ่ินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จังหวัดสมุทรปราการจึงจัดทำ
โครงการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อดำเนินการจัดฝกอบรม
อาชีพเสริมใหแกแรงงานอกระบบ และการเตรียมความพรอมและฝกอบรมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ตลอดจนสามารถสรางรายไดและเสริมสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ            
ในทองถ่ิน 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งให กับชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
2.เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่มข้ึน 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพดานแรงงาน โดยพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสามารถแขงขัน              
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได 
4.เพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบใหมีความรูเก่ียวกับสิทธิดานแรงานและการมีรายไดเพิ่ม 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 1) 



หัวขอ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอประชากรจำนวน 1,000 คน  
(รอยละ 2) 
2.รอยละที่ลดลงของอัตราการวางงาน(รอยละ 5) 
3.รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนที่มีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช          
ในชีวิตประจำวัน(รอยละ 20) 
4.จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เกณฑวัดของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มข้ึน (6 หมูบาน) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอประชากรจำนวน 1,000 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 2 ตอป 
2.มีอัตราการวางงานลดลงรอยละ 5 ตอป 
3.ประชาชนมีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชวีิตประจำวนัเพิ่มข้ึน
รอยละ 20 ตอป 
4.หมูบาน/ชุมชนไดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเกณฑวัด
ของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มข้ึน 6 หมูบาน/ชุมชน ตอป 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีทักษะฝมือดานแรงงานทีไ่ดมาตรฐาน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุก
ภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2561-2565 
59,200,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  
และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มุงสูการแขงขันในประชาคมอาเซยีน 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 

กิจกรรม: สงเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นใหกับผูวางงาน และผูดอยโอกาส 
-ถายทอดองคความรูหลักสูตรระยะสัน้ 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

-สนับสนนุปจจยัการดำเนนิการ 
-จัดหาชองทางการจัดจำหนาย 

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 1  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงแรงงาน 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
-ถายทอดองคความรู 
-สนับสนนุปจจยัการดำเนนิการ 
-จัดหาชองทางการจัดจำหนาย 

งบประมาณรวม 7,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 0 1,000,000 2,000,000 7,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 
1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงมหาดไทย 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาเสริมสรางทักษะแรงงาน (Skilled labor) เพือ่ยกระดับศักยภาพและ
รองรับเทคโนโลยีข้ันสูง 

-ถายทอดองคความรูและพฒันาทักษะ 
-รับรองมาตรฐานใหผูเขารับการฝก 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000  6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 1 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงแรงงาน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การขยายโอกาสในการสรางอาชีพใหมใหกับแรงงานนอกระบบ 
-ถายทอดองคความรูและพฒันาทักษะ 
-เชิญชวนแรงงานนอกระบบใหเขามาอยูในระบบประกันสังคมตามมาตร 39/40 
-สงเสริมสวัสดิการและสทิธิที่พึ่งไดรับใหกับแรงงานนอกระบบ 

งบประมาณรวม 3,800,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 800,000 1,000,000 500,000 500,000 3,800,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพการดำรงชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ถายทอดองคความรูทักษะพืน้ฐานในการดำรงชีวติและการพฒันาอาชีพที่
เหมาะสม 
-ศึกษาดูงาน 

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพประชาชน 
-ถายทอดองคความรูทักษะพืน้ฐานในการดำรงชีวติและการพฒันาอาชีพที่
เหมาะสม 
-ศึกษาดูงาน 

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-25645 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ฝกอาชีพ เพิ่มรายได ลดรายจาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส
จังหวัดสมุทรปราการ 

-สงเสริมแนวคิด ความรู และทกัษะในการประกอบอาชีพใหแกกลุมผูดอยโอกาส
ตางๆ และประชาชนในเขตพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
-จัดการฝกอบรม/กิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมทุรปราการ 

งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบหนวยงานที่
เก่ียวของ  

กิจกรรม: ฝกอบรมสงเสริมอาชพีคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ 
-สงเสริมความรูทักษะ ความชำนาญในการฝกอาชีพดานตางๆ ใหคนพิการ ผูดูแล
คนพิการ ผูชวยคนพิการ อาสาสมัคร 
-จัดการฝกอบรม/กิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมทุรปราการ 

งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริม สนับสนนุการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัต ิ

-ถายทอดองคความรูการดำเนนิงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
-จัดการฝกอบรม/กิจกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดสมทุรปราการ 

งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 5,000,000 0 0 5,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                 2.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การยกระดับคุณภาพภาษาตางประเทศใหแกสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในพื้นที ่
 
            



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 2,000,000 0 0 2,000,000 4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ               
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
                            2.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในสถานประกอบกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันทางการคา 
งบประมาณรวม 800,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 800,000 0 0 0 800,000 

ผูรับผิดชอบ: สนง.สวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมทุรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สนง.สวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: อบรมเสริมสรางองคความรูดานแรงงานในสถานศึกษา 
งบประมาณรวม 600,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 600,000 600,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: : สำนักงานแรงงานจงัหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 1. สงเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะดานฝมือแรงงาน เพ่ือยกระดับรายได และสรางโอกาสในการมีงานทำ

ของประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในดานการผลิตและการคา 

พรอมกับการเสริมสรางการรวมกลุมทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดความแข็งแกรง 
  4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา 

การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
๒ .  ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง
โครงการ หลั กการและ
เหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดยุทธศาสตรพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การพัฒนาผูสูงอายุ
ใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง และเปนพลังในการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมการสรางรายไดและการมีงาน
ทำในผูสูงอายุ ควบคูกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการนำความรูและประสบการณของ
ผูสูงอายุที่เปนคลังสมอง ผูมีความรูภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมทั้ง สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม และ
ความจำเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัยในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในดานการจัดบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุม
ผูสูงอายุ ถือเปนกลุมที่มีสัดสวนของผูประสบภาวะยากลำบากสูงกวาวัยอ่ืนทั้งหมด ความ
ยากจนเปนปจจัยแรก ที่นำมาสูภาวะดังกลาว เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญไมไดทำงาน ไม
มีหลักประกันทั้งในรูปแบบเงินบำนาญ เงินออม และมีโอกาสจำกัดที่จะทำงานภาค
แรงงานในระบบ เนื่องจากมีการศึกษานอย การขาดความชำนาญในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม ประกอบกับ ความเสื่อมของสภาพรางกายตามวัยและโรคภัยที่มากข้ึน กอใหเกิด
ภาวการณพึ่งพาที่สูงข้ึนและมีความตองการการดูแลระยะยาวจากสังคม จำเปนอยางยิ่งที่
คนรุนหลังจะตองใหความสำคัญในการยกยองใหการดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

๓ .วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
โครงการ 

1.เพื่อใหคนพิการ ผูสูงอายุไดฝกทักษะอาชีพเสริม มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหมี
รายไดเปนของตนเอง  
2.เพื่อใหเยาวชน คนพิการ และผูสูงอายุใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
3เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการไดทราบถึงสิทธิ โอกาส และชองทางในการเขาถึงบริการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใหบริการชวยเหลือคนพิการ 

4. ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอประชากรจำนวน 1,000 คน 
(รอยละ2) 
2.รอยละที่ลดลงของอัตราการวางงาน(รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอประชากรจำนวน 1,000 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 2 ตอป 
2.มีอัตราการวางงานลดลงรอยละ 5 ตอป 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 2) 



หัวขอ รายละเอียด 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่มข้ึน 
2.คนพิการ ผูสูงอายุและเยาวชนไดรับองคความรูที่ตรงกับสภาพปญหาและความตองการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6 . ค ว าม เชื่ อ ม โย งกั บ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบั
โลกควบคูกับการพฒันาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการ
เปนสังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันที 
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทันที 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
679,450,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การเตรียมความพรอมผูสูงอายุ 
-การปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุใหทันสมัย 
-การสรางหลักประกันดานรายได  
-การสนับสนุนการขยายชวงอายุการทำงานของแรงงานของผูสูงอาย ุ
-การสงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุ 
-การสรางเสริมความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 0 0 0 3,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และอปท.       
ที่เก่ียวของ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ฝกอาชีพผูสูงอายุ 
-ถายทอดองคความรู และพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณรวม 9,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 9,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ:กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และอปท.ที่
เก่ียวของ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ฝกอาชีพเด็กและเยาวชน 
-ถายทอดองคความรู และพัฒนาทักษะอาชีพ 

งบประมาณรวม 11,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 11,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และอปท.       
ที่เก่ียวของ 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและ
ทองที่ 

-สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการเรงดวน 
งบประมาณรวม 26,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

6,000,000 6,000,000 0 8,000,000 6,000,000 26,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กรมการปกครอง 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย ลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการของประชาชน
ทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการมุงสูเมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี 

-สงเสริมการดูแลสุขภาพตามกลุมวัย 
-ถายทอดองครูในการดูแลสขุภาพเบื้องตนใหประชาชนพึ่งตนเองได 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยในการดูแลสุขภาพผูปวยตามกลุมวัย 

งบประมาณรวม 172,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 20,000,000 0 135,000,000 15,000,000 172,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงานวันคนพิการสากลประจำป 
-จัดกิจกรรมวันพิการสากล 
-จัดกิจกรรมนันทนาใหแกคนพิการ 

งบประมาณรวม 7,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ  

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจงัหวัดสมุทรปราการ 
-จัดอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนาการสงเสริมอาชีพ การสรางงานสรางรายได 
-จัดอบรมเพื่อสงเสริมสุขภาพใหคนพิการ 
-จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษใหคนพิการและผูดอยโอกาส 



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณรวม 21,550,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 4,310,000 21,550,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ  

8.8  กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ 
-จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน 
-จัดกิจกรรมและนันทนาการตาง ๆ สำหรับผูสูงอายุ 
-ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผูสูงอายุ 

งบประมาณรวม 409,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

81,900,000 81,900,000 81,900,000 81,900,000 81,900,000 409,500,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ  

8.9  กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูใชแรงงานสูความเปน Excellent Labour 
-จัดฝกอบรมระยะสั้นสำหรับแรงงาน 

งบประมาณรวม 1,080,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 540,000 0 0 540,000 1,080,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

8.10  กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการใหสามารถกาวเขาสูมาตรฐานแรงงาน
ไทย (Thai Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety Thailand) 

-ถายทอดองคความรูใหกับสถานประกอบการ 
-สงเสริมใหสถานประกอบการพัฒนาศักยภาพใหไดมาตรฐานแรงงานไทย (Thai 
Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety Thailand) 

งบประมาณรวม 320,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 160,000 0 0 160,000 320,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

8.11  กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: รณรงคเสริมสรางสุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีสูไทยแลนด 
4.0 

-ถายทอดองคความรูและประชาสัมพันธใหกับสถานประกอบการ 
งบประมาณรวม 4,800,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อเพิ่มตนทุนชีวิต 
-ถายทอดองคความรูและพัฒนาทักษะฝมือใหกับแรงงาน 

งบประมาณรวม 3,200,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 1,100,000 1,100,000 500,000 500,000 3,200,000 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตำบลและเครือขายพลังงานชุมชน 
            -เพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ 
            ตำบลและเครือขายพลังงานชุมชน 
งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานปลัดกระทรวงพลงังาน 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพศูนยบริการขอมูลการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
เคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) 

-เพิ่มประสิทธิภาพศูนยบริการขอมูลการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
เคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) 

งบประมาณรวม 2,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานปลัดกระทรวงพลงังาน 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 3. สงเสริมใหประชาชน ชุมชน/หมูบานมีการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน 
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา การ

สาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเร่ืองของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงทรงเนนการความพอดีสมควรแกฐานะ ความพอดีพอสมควร และ
การมีภูมิคุมกัน ในขณะที่ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอ
ตัว จังหวัดสมุทรปราการจึงจำเปนตองเรงการสรางรายไดใหกับประชาชนตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต และเปนเปาหมายของการพัฒนาหมูบาน โดยจัด
กระบวนการเพื่อใหประชาชนในหมูบาน ไดใชความรู ความเขาใจและประสบการณ 
ตลอดจนนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการพัฒนา
หมูบาน เพื่อใหเปนหมูบานตนแบบการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความ
พรอมในการถายทอดความรู ประสบการณ การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ แบงหมูบานเปน 3 
ลักษณะ คือ หมูบาน ระดับ “พออยู พอกิน”“อยูดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข”ซึ่งแตละ
ระดับจะเปนตนแบบในการเรียนรูใหกับหมูบานอ่ืนที่จะใชเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนา
ตนเองใหเขมแข็งทัดเทียมกัน โดยไดดำเนินการพัฒนาหมูบานที่มีความพรอม ใหเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบในทุกกอำเภอ 
 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพฒันาหมูบาน 
ใหมีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให
มั่นคง 
2.เพื่อนำขอมูลไปใชในการปรับปรุง/พัฒนา และใชเปนชุดความรูในการขยายผล และฝก
วิทยากรประจำจุดเรียนรูศูนยเรียนรู พรอมรับการศึกษาดูงานจากผูสนใจ 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนที่มีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจำวนั (รอยละ 20) 
2.จำนวนหมูบาน/ชุมชนทีไ่ดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เกณฑวัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มข้ึน (6 หมูบาน) 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชนมีการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชวีิตประจำวนัเพิ่มข้ึน
รอยละ 20 ตอป 
2.หมูบาน/ชุมชนไดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเกณฑวัด
ของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มข้ึน 6 หมูบาน/ชุมชน ตอป 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 3) 



หัวขอ รายละเอียด 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่มข้ึน 
2.หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสามารถดำเนนิกิจกรรมการเรียนรูและถายทอดองค
ความรูใหแกผูสนใจไดอยางเปนรูปธรรม 
3.หมูบานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในกระบวนการพัฒนาหมูบาน 
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับ
ทุกภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการ
เปนสังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
55,490,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พฒันาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารหมูบานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดเวทีสรางการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางระบบการ
บริหารจัดการชุมชน 
- ปรับภูมิทัศน และฐานการเรียนรู 
- มหกรรมรวมพลังเครือขายชุมชนคนวิถีพอเพียง  

           - ประชาสัมพนัธหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
งบประมาณรวม 35,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 10,500,000 10,500,000 4,000,000 35,000,000 

 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ   

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทีด่ีข้ึน โดยการลดรายจายใหกับประชาชน 
-รณรงคสงเสริมการใชพลังงานในบาน วัด โรงเรียน 
-สัมมนาใหความรูดานพลังงานสำหรับผูนำชุมชน/พระภิกษุ/ครู นักเรียน 
-คัดเลือกหมูบานตนแบบประหยัดพลังงาน (ครัวเรือน สถานศึกษา และวัด) 
จำนวน 6 หมูบาน (1 อำเภอ 1 หมูบาน) 
-สัมมนา ศึกษาดูงานศูนยเรียนรูดานพลังงาน และการประยุกตใชเทคโนโลยี
พลังงานในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ สำหรับผูนำหมูบาน
ตนแบบประหยัดพลงังาน 
-ฝกอบรมเทคนิคการใชพลังงานอยางมีประสทิธิภาพ สำหรับหมูบานตนแบบ
ประหยัดพลังงาน 

งบประมาณรวม 6,300,000 บาท  
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 1,300,000 6,300,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพลงังานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ  

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม 
-ถายทอดองคความรูแนวเกษตรทฤษฏีใหม 

งบประมาณรวม 315,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 315,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมทุรปราการ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
-จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

งบประมาณรวม 675,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 675,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมทุรปราการ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเลี้ยงสัตว 
-จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเลี้ยงสัตว 

งบประมาณรวม 100,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ   
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร 
-ปรับปรุงขอมูลพืน้ฐานประจำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคา
เกษตร (ศพก.) และศูนยเครือขาย 
-ปรับปรุงจัดทำฐานเรียนรู ศพก. และศูนยเครือขาย 
-ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู ศพก. และศูนยเครือขาย 
-พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบ ศพก. และศูนยเครือขาย 



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณรวม 5,100,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 5,100,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ   
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: รักสมุทรปราการ สรางสมุทรปราการ ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพยีงสูความยั่งยนื 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารหมูบานในการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชนตอการขับเคลื่อน
งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดเวทีวิเคราะหชุมชนและสนบัสนนุวัสดุในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครัวเรือน (คนหา Mindset) 

งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ   
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
  
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา การ

สาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหครอบคลุม และเพียงพอกับการใชบริการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

๒ .  ความสำคัญ ของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงประชากรไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในขนาดโครงสรางหรือการกระจาย
ตัว เชนการมีคนเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะโดยการเกิดหรือการยายถ่ินเขามา ก็ยอมมีผลเพียงให
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสวนใหญจะกระทบกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม หรือนำไป
พิจารณารวมกับปจจัยอ่ืน ๆ การนำเอาภาวะประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสัมพันธกับตัวแปร
อ่ืน ๆ นี้ หากพบวาเกิดความไมสมดุลหรือกอใหเกิดผลเสียตอภาวะเศรษฐกิจสังคม ซึ่งการ
ขยายตัวของเมือง การพัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุข การพัฒนาทางการศึกษาและ
กำลังคน การมีงานทำ การจัดบริการสาธารณูปโภคของรัฐ การจัดสวัสดิการทางสังคมอาจ
ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดฯ หนึ่งที่มี
ประชากรหนาแนน อีกทั้งยังมีประชากรแฝงประมาณ 1.2 ลานคน จึงสงผลใหการบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการไมเพียงพอตอการใหบริการประชาชน อาทิ การบริการดาน  
สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟา อินเตอร) การบริการดานสาธารณสุข การบริการของ
หนวยงานรัฐ การบริการดานการศึกษา  เปนตน ซึ่ งปจจุบันสงผลตอการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของประชาชนผูมีรายไดนอย ที่ตองพึ่งพาการบริการจากภาครัฐ 

๓ .  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อใหประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอตอการใชบริการ 

2.เพื่อพัฒนาระบบบริการประชาชน ในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
3.เพื่อใหประชาชนมีสถานพยาบาล สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
การใชบริการ 

4. ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ไดรับการพัฒนา(รอย
ละ 5) 
2.รอยละที่ลดลงของประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคติดตอ(รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานรอยละ 5 ไดรับการพัฒนา 
2.ประชาชนรอยละ 5 เสยีชีวิตจากโรคตดิตอลดลง 
ผลลัพธ 
ประชาชนไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ทางสังคม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 4) 



หัวขอ รายละเอียด 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันที 
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทันที 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
508,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหครอบคลุม และเพียงพอกับการใชบริการ
ของประชาชนในพื้นที่ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ          
ใหครอบคลุมและเพียงพอ 

-การบริการระบบประปา 
-การบริการระบบไฟฟา 
-การบริการระบบอินเตอรเน็ต  

งบประมาณรวม 44,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 4,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 44,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                            2.อปท.ที่เก่ียวของ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-กอสราง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานศึกษา 
-กอสราง/ปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบ 
-กอสราง/ปรับปรุงลานอเนกประสงคและสิ่งประกอบ 

งบประมาณรวม 100,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กระทรวงศึกษาธิการ 
                            2.อปท.ที่เก่ียวของ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม: พัฒนาศาสนสถานและสงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
             -พัฒนาศาสนสถานและสงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เก่ียวของ  งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

  
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาและสรางเสริมการปฏิบัติตามหลักศีล 5 หลักธรรมของศาสนาเพื่อสราง
ความภูมิคุมกันใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

-อบรมหลักธรรมของศาสนา และศีล 5  
-สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ 

งบประมาณรวม 12,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

 
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุมวัย 
-กอสราง/ปรับปรุงลานอเนกประสงคและสิ่งประกอบ 
-สงเสริมกิจกรรมนันทนาการเชิงสุขภาพ 
-ประชาสัมพันธ และรณรงคการออกกำลังกาย 

งบประมาณรวม 80,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 80,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                            2.อปท.ที่เก่ียวของ  

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนา รพ.จตุรทิศและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขรองรับการเขาถึงบริการ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและเขตปริมณฑล สงเสริมมาตรฐานมุงสูระดับสากล 

-กอสราง/ปรับปรุงลานอเนกประสงคและสิ่งประกอบ 
-กอสราง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 
-จัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณการแพทยที่ทันสมัย 
-พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขในการใหบริการประชาชน 
-ประชาสัมพันธ และรณรงคการใหบริการดานสาธารณสุข 

งบประมาณรวม 77,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

2565 

10,000,000 37,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 77,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กระทรวงสาธารณสุข 
                            2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภ 
   

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม: แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและ        
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

-กอสราง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เก่ียวของ  -พัฒนาบุคลากรในการใหบริการประชาชน 

งบประมาณ 173,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

17,000,000 96,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 173,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุมวัย 
-กอสรางหลั งคาเหล็ก เมทั ลชีทพรอมป รับป รุงสนามฟุ ตบอลลาน กีฬ า            
ตำบลบางกะเจา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

งบประมาณ 12,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 12,000,000 12,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง 

 

 



 
  

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา การ

สาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถรองรับการแขงขันของประเทศโดยการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยเพียงพอตอการใช

บริการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาในชวงทศวรรษที่ 2 มุงเนนที่กระบวนการและเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
เพราะผูเรียนเปนกลไกในการพัฒนาชาติ เพื่อสรางความพรอมดานวิชาการที่จะออกไปเปน
บุคคลที่มีคุณภาพนำความรูความสามารถและเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาสังคม นำ
สังคมไปสูความกาวหนาในทุก ๆ ดาน ซึ่งเปาหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาคนใหมี
ศักยภาพสูงสุด ปจจัยสำคัญที่จะทำใหบรรลุเปาหมายดังกลาวคือ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เปนระบบมีประสิทธิภาพครบวงจร รวมทั้งการเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางครบถวนในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความรู ความสามารถในการศึกษา
ตอ ปจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีความตองการที่จะยกมาตรฐานความรูสูระดับสากล โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมผูเรียนทุกกลุมใหพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน 
การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทั้งทางดานวิชาการและการวิจัยที่สามารถสรางองคความรู
และนำองคความรูมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับการใชบริการดานศึกษาให
เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพสงูสุด  
2.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถทางวชิาการเขาสูการแขงขันระดับสากล 
3.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสื่อการเรียนการสอนดานการศึกษาใหทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 
4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง และมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของคาเฉลี่ยคะแนน o-net ม.๓ (รอยละ 3 ) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.มีคาเฉลี่ยคะแนน o-net ม.๓ เพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป 
2.บุคลากรทางการศึกษามีความรู และมีทักษะที่มีความพรอมตอการสอนเพิ่มข้ึน 
ผลลัพธ 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัย และเพียงพอตอการใช
บริการ รวมทั้งมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 5) 



หัวขอ รายละเอียด 
  ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและการพฒันาศักยภาพทุนมนษุย 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุก
ภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สู
การเปนสังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:-  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
131,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพฒันาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยเพียงพอตอการ
ใชบริการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางเสริมทักษะและองคความรูใหกับบุคลากรทางการศึกษา 
 -ถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
งบประมาณรวม 21,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงศึกษาธิการ   

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอตอการใชงาน 
-จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอน 

งบประมาณรวม 45,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงศึกษาธิการ  

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุง/ซอมแซมโครงสรางพื้นฐานดานการเรียนการสอนใหมาตรฐานและ
ปลอดภัย เพียงพอตอการใชงาน 

-กอสราง/ปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งประกอบ 
-กอสราง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งประกอบ 
-กอสราง/ปรับปรุงลานอเนกประสงคและสิ่งประกอบ 

งบประมาณรวม 45,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กระทรวงศึกษาธิการ 
                            2.อปท.ที่เก่ียวของ  

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การยกระดับคุณภาพภาษาตางประเทศใหแกสถานศึกษาดวยการใชเทคโนโลย ี
-เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษดวยการใชเทคโนโลยี (The Enhancement of 
Skills English of the Secondary Education Service Area Office 6 via 
Technology) 
-ฝกอบรมครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
-ฝกอบรมนักเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
(สมุทรปราการ) 

งบประมาณรวม 14,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 7,000,000 7,000,000 14,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมทุรปราการ 
                            2.มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษดวยการใชเทคโนโลยี 
-การจัดการเรียนรู กอนการทดสอบโดยใช MYENGLISHGYM, an assessment 
tool 
 -ทำเคร่ืองมือจัดการเรียนรูโดย MYENGLISHGYM, an assessment tool และ   

นำมาใชกับ โรงเรียนทุกโรงเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการโดยใชเทคโนโลยกีารศึกษา 

-มีการอบรมใหแก ทุกโรงเรียนท้ังหมดท่ีอยู ในโครงการในจังหวัดสมุทรปราการ           

ทุกโรงเรียน 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 6,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                             

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 6. สงเสริมกระบวนการผลิตและการตลาดสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานสากล และตอบสนองตอ          

ความตองการของผูบริโภค 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club          

และสงเสริมการตลาดสินคาสูสากล 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่             
12 กันยายน 2557 มีนโยบายในเร่ืองตาง ๆ  11 ดาน ครอบคลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมความมั่นคงและ  ธรรมาภิบาล ซ่ึงรัฐบาลไดทำยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศวาดวยการเขาใจ เขาถึงและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบภาวะแวดลอมและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศ จากการเปดเสรีทางการคาของกลุมประเทศ
อาเซียน ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ ปญหาผลิตภาพการผลิตการแขงขันที่สูงข้ึน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความตองการของประชาชน เปน
แนวทาง โดยคำนึงถึงปญหาของประเทศ ตลอดจนความทาทายที่รออยูขางหนา ไดแก การ
ที่ประเทศตองเรงฟนตัวจากการบอบช้ำทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคม จน
กลายเปนความขัดแยงทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ และการเคลื่อน
เขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบกับกลุมผูผลิต/ผูประกอบการสินคา/ผลิตภัณฑและการ
บริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตองเรงพัฒนาสินคา/ผลิตภัณฑ และการบริการ และ
ประชาสัมพันธใหเปนวงกวาง รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ 
โดยการสรางเครือขายสรางความเข็มแข็ง แตกลุมเปาหมายยังขาดการรวมตัวที่เข็มแข็ง 
ขาดอำนาจในการตอรอง และยังคงทำการคาขายในลักษณะเดิม ๆ ไมตื่นตัวในการนำ
ผลผลิตออกจากพื้นที่ไปสูตลาดภายนอก ทำใหการตลาดไมกวางขวางเทาที่ควร 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

๑.เพื่อสนับสนุนกลุมเครือขายผูประกอบการ (OTOP/SMEs / วิสาหกิจชุมชน/Biz Club) 
ใหสามารถดำเนินงานพัฒนาศักยภาพตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับกลุมเครือขายผูประกอบการ (OTOP/SMEs / วิสาหกิจ
ชุมชน/Biz Club) นำภูมิปญญาสูอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ใหมีรูปแบบผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) ที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดผลติภัณฑคุณภาพสงู 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและเพิ่มชองทางการจำหนาย 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.จำนวนผูประกอบการ ไดรับการสงเสริมเพิ่มศักยภาพดานการคาที่เพิ่มมูลคาและมี
เอกลักษณ (100 ราย) 
2.รอยละของผูประกอบการไดรับการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
(รอยละ10) 
3.รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑ  OTOP (รอยละ5) 
4)รอยละที่ลดลงของคาครองชพีประชาชน (รอยละ5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ผูประกอบการจำนวนไมนอยกวา 400รายไดรับการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2.ผูประกอบการรอยละ 10ไดรับการคุมครองดานทรัพยสนิทางปญญา 
3.มีมูลคาการจำหนายผลติภัณฑ  OTOP เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
4.คาครองชีพประชาชนลดลงรอยละ 5สนบัสนุนการขับเคลื่อน 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 6) 



หัวขอ รายละเอียด 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนไดรับการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2.ประชาชนสามารถลดรายจาย และมีรายไดเพิ่ม 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ): ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยนื  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 พัฒนานวัตกรรมดาน
การผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ไดมาตรฐาน 
รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
115,550,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พฒันาศักยภาพกลุมผูผลติ ผูประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club          
และสงเสริมการตลาดสนิคาสูสากล 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางการรวมกลุมเครือขายผูประกอบการทางธุรกิจ Biz Club เพื่อสงเสริม
การตลาดสนิคาสูสากล 

-ถายทอดองคความรู และจัดทำฐานขอมูลในการรวมกลุม 
งบประมาณรวม 3,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 3,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพาณชิยจังหวัดสมทุรปราการ 

 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจงัหวัดสมุทรปราการ 

-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ 

งบประมาณรวม 8,050,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

350,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 8,050,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มทักษะดานการบริหารจัดการและสงเสริมการตลาดกลุมผูผลิต OTOP ให
สามารถดำเนินกิจการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

-พัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ ดานการพฒันาผลิตภัณฑการทองเที่ยว 
ชุมชนและสงเสริมการตลาด 
-พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ โดยเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชงิสรางสรรค (Creative 
Tourism) 

งบประมาณรวม 20,700,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 5,200,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 20,700,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของดีของเดนจังหวัดสมุทรปราการ 

- สัมมนาเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ของดีของเดน จังหวัดสมุทรปราการ   
           - การแขงขันประกวดทำเมนูอาหาร 
งบประมาณรวม  800,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสมทุรปราการพรอมกาวสูศตวรรษที่ 21 
-ถายทอดองคความรูและรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณใหไดมาตรฐาน 

งบประมาณรวม 32,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 32,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการขายสินคา OTOP ดวยการประชาสัมพันธ การสรางแบรนด               
และพัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมยั  

-ประชาสัมพนัธผานสื่อทุกชองทาง 
-พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เพื่อสรางแบรนดและบรรจุภัณฑ 

งบประมาณรวม 30,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 30,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: แสดงจำหนาย และกระจายสนิคา OTOP เพื่อสรางรายไดใหกับเครือขาย OTOP 
และกลุมวิสาหกิจชุมชน 

-ประชาสัมพนัธเชิญชวน 
-จัดกิจกรรมจัดจำหนายสนิคา OTOP  และสินคาชุมชน 

งบประมาณรวม 15,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 15,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอมจากตนจาก 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการผามัดยอม
จากตนจาก 
-พัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอมจากตนจาก 

งบประมาณรวม 2,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การพัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เครือขายองคความรู KBO 
จังหวัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายองคความรู KBO จังหวัด   
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 4,000,000 4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
  

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา          

การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ควบคุมและปองกันแกไขปญหาโรคติดตอในคน/สัตว และโรคอุบัติใหม 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ในปจจุบันโรคติดตอที่นำโดยแมลงและโรคติดตอจากสาเหตุอ่ืนๆนั้นนับวาเปนปญหา
สาธารณสุขที่สำคัญในระดับประเทศ และจากภาวะโรครอน อากาศแปรปรวน ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของโรคติดตอที่สำคัญ เชน โรคไขเลือดออก  โรคไขหวัด  ไขหวัด
ใหญ และโรคติดตออ่ืน ๆ เพื่อเปนการดูแลผูปวยและเฝาระวังโรคติดตอที่สำคัญแก
ประชาชน ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานและสถานประกอบการเปนจำนวน
มาก ซึ่งเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีประชากรอาศัยอยูเปนจำนวนมาก และ
มีสถานที่กำจัดมูลฝอย จำนวน 3 แหง โดยสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนเปนอยางมาก  
รวมทั้งบริเวณบอขยะยังเปนสถานที่เพาะพันธุยุงลาย ยุงรำคาญ จังหวัดสมุทรปราการจึงได
ใหความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะสวนบุคคลและชุมชนใหเกิดความพรอม 
ครบถวนของการเฝาระวังและการสอบสวนโรค และสงเสริมใหประชาชนมีความรูและ
ปองกันตนเองไมใหปวยดวยโรคติดตอ พรอมทั้งเขามามีสวนรวมในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ  ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอไป เนื่องจากปจจบุันการ
พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถและทันตอโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง  ครอบครัวและ คนในชุมชน เปนเร่ืองที่สำคัญยิ่งที่จะตองไดรับความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง และถูกวิธ ี

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
2.เพื่อใหสนับสนุนใหชุมชนสามารถรวมกลุมแกปญหาและมีสวนรวมในการพัฒนาดาน
สาธารณสุข  
 3.สงเสริมใหประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักตอการดูแลสุขภาพตนเองและทราบ
ปจจัยเสี่ยงทีจ่ะเกิดภาวะเจบ็ปวยดวยโรคไมติดตอ นำไปสูการปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง   
4.เพื่อสงเสริมทักษะการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนกรณีเจ็บปวยจากโรคไมติดตอปองกันและ
แกไขปญหากรณีที่มีการแพรระบาดของโรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ 
5.ลดอัตราความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการแพรระบาดของโรคตดิตอ โรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม อุบัติซ้ำ 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจากโรคติดตอ (รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
ประชาชนรอยละ 5 เสียชีวติจากโรคติดตอลดลง 
ผลลัพธ 
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว ได ในระดับหนึ่ง รวมทั้งมสีวนรวมใน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอ โรคระบาด โรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ำได 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 7) 



หัวขอ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
169,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ ควบคุมและปองกันแกไขปญหาโรคติดตอในคน/สัตว และโรคอุบตัิใหม 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ลดอัตราการปวย/ตายจากโรคที่เปนปญหาสำคัญอยางสรางสรรคแบบบูรณาการ 
-จัดการฝกอบรมประชาชน รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวของ  
-สงเสริมการเผยแพรและประชาสัมพันธเชงิรุก เพื่อสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน ใหสามารถดูแลชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนเมื่อเจ็บปวย และสามารถ
เตรียมความพรอมรับการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 
-เรงเผยแพรประชาสัมพันธ และรณรงค เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปองกันควบคุม
โรคติดตอแกประชาชนทั่วไป ผานชองทางการสื่อสารตางๆ โดยบูรณาการความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

งบประมาณรวม 15,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 15,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปองกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบา 
-จัดประชุมเชงิปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
-ใหการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานปองกันโรคพิษสนุัขบา 
-เก็บรวบรวมขอมูลจำนวนประชากรสัตวทีไ่ดรับวัคซนี 

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมสุขภาพเพื่อสรางภูมิคุมกันโรคใหแกประชาชน 
-จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 
-จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ 

งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในชุมชน 
-จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 
-จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ 
-สนับสนนุการดำเนนิงานดานการปองกันโรคเอดส 

งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางสุขภาพที่ดสีูวิถีชีวิตสมทุรปราการ 
-จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 
-ฝกอบรมทั้งในและนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

งบประมาณรวม 130,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 130,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก 
-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณสนับสนนุหนวยงานที่เก่ียวของ 

งบประมาณรวม 500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ไขหวัดใหญ และโรคมือเทาปาก 
-จัดซื้อวัสดุ เคมีภัณฑ ครุภัณฑและอุปกรณสนบัสนุนหนวยงานที่เก่ียวของ 

งบประมาณรวม 500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
  

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  
กลยุทธท่ี 4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใหบริการทางการศึกษา          

การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ การศึกษาปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอม ดานประชากรและประชากรแฝงในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดสมุทรปราการ  เปนจังหวัดในกลุมภาคกลางปริมณฑลเปนจังหวัดอุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  เปนที่ตั้งของสนามบิน นานาชาติสุวรรณภูมิ รองรับการขยายตัวของ
เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร  ในปงบประมาณ 2561 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร  
จำนวน 1,301,560 คน ซึ่ งไมสะทอนประชากรที่ แทจ ริงที่ อาศัยอยู ในจังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่อาศัยอยูจริงทั้งที่มีชื่อใน
ทะเบียนบาน ไมมีชื่อในทะเบียนบาน  ประชากรที่เดินทางเชาไปเย็นกลับ และแรงงานขาม
ชาติ  ซ่ึงขอมูลประชากรที่พักอาศัยอยูจริง มีผลกระทบตอการวางแผนเพื่อรองรับในดาน
ตาง ๆ เชน การใชที่ดิน สาธารณูปโภค ขยะ  น้ำเสีย จราจร การศึกษา การแพทยและ
สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คามมั่นคง ที่อยูอาศัย 
การบริการสาธารณสุข และบริการอ่ืนๆ ของภาครัฐเปนตน  ดังนั้น ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการ  

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย
รัฐบาล  แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร ระยะ 20 
ป ดานสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ใหความสำคัญใน
การดูแลและพัฒนาศักยภาพของประชากรทุกกลุมวัย ลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึง
บริการ และไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยเฉพาะประชาชนกลุมเปราะบาง และกลุมดอยโอกาสที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ   ซึ่งไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต จึงไดจัดทำโครงการศึกษาปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอม ดานประชากร
และประชากรแฝงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเปนฐานขอมูลที่แทจริงในการวางแผน 
เสนอแนะแนวทาง หรือมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อศึกษาขอมูลประชากรและประชากรแฝงของจังหวัดสมุทรปราการ 
2.เพื่อศึกษาปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมที่สำคัญของจังหวัดสมทุรปราการ 
3.เพื่อจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
   คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมทุรปราการ เพื่อการ     
   บูรณาการ การทำงานรวมกันของของหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

รอยละที่ลดลงของผูเสียชีวิตจากโรคติดตอ (รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานขอมูลในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 2 โครงการท่ี 8) 



หัวขอ รายละเอียด 
ผลลัพธ 
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเขาถึงบริการไดอยางทัว่ถึง เปนธรรม สามารถ
วางแผนในการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
12,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ การศึกษาปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอม ดานประชากรและประชากรแฝงในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การศึกษาปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอม ดานประชากรและประชากรแฝงในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ 

- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนในการศึกษาวิจยั 
- ประชุมคณะทำงานฯ วางแผนการดำเนินงานศึกษาวิจัย 
- จัดอบรมใหความรูบุคลากรที่เก่ียวของ 
- ดำเนินการศึกษาปญหาดานสงัคม สิ่งแวดลอม ดานประชากรและ 
  ประชากรแฝงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
- สรุปผลการศึกษาวิจัยฯ และเผยแพร 

งบประมาณรวม 12,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 6,000,000 6,000,000 0 12,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  

 



 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

 

 

 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาและปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายหลัก/สายรอง สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกดาน
การจราจรเพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรและขนสงสินคาไดโดยสะดวก 

2.กอสรางและขยายชองจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพ่ืออำนวยความสะดวก และเชื่อมโยง
โครงขายการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบ 

3.รณรงค และบังคับใชกฏหมายกับผูใชรถใชถนน เพ่ือเสริมสรางวินัยการจราจรและพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกดานการจราจร 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาโครงขายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก 
สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ 

๒.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

ตามที่ รัฐบาล ไดมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัด
สมุทรปราการ จึงไดกำหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป 
พ.ศ. 2557 - 2560 ไวคือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู”  โดย
มุงเนนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไวภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการดาน Logistics ตลอดจนสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและ
อำนวยความสะดวกด านการคมนาคมขนสงสินคา และบ ริการให แก
ภาคอุตสาหกรรม ภาค Logistics และภาคประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการ
อยางตอเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการมีปญหาดานการจราจรที่
หนาแนน เนื่องจากจังหวัดฯ เปนจังหวัดปริมณฑลที่รองรับการจราจรจาก
กรุงเทพฯ ซึ่งเจาหนาตำรวจในพื้นที่ที่ใหบริการดานการจราจรมีไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานใหครบคลุมทุกพื้นที่ และมีขอจำกัดดานงบประมาณ  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยและสะดวกในการใชเสนทางสัญจรไป-
มา 
2.เพื่อลดความเสียตอทรัพยสินของประชาชนและภาคธุรกิจ 
3.เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคธุรกิจ 
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรในเขตปริมณฑล 
5.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการจราจร
พรอมทั้งสรางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนสายทางถนนสายหลักและสายรองไดรับการ
ปรับปรุง/ซอมแซม (รอยละ 10) 
2.รอยละที่ลดลงของเร่ืองรองเรียนดานการจราจรในจงัหวดัสมทุรปราการ 
(รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ถนนสายหลักและสายรองรอยละ 10 ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 
2.เร่ืองรองเรียนดานการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการลดลงรอยละ 5 
3.ประชาชนผูใชรถ ใชถนนรอยละ 80 ไดรับความสะดวกและปลอดภัย 
4. มูลคาการลงทนุของภาคธุรกิจและบริการเพิ่มข้ึน 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 โครงการท่ี 1) 



หัวขอ รายละเอียด 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนผูใชรถ-ใชถนนมีความสะดวกและปลอดภัย 
2.ภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิต และลดความเสียหายที่เกิดข้ึนตอธุรกิจ 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การ
ทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการ

บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
4,269,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พฒันาโครงขายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจสิติกสเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง 
รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กอสรางถนนที่เปนเสนทางใหมเชื่อมถนนสายหลัก 
-กอสรางถนนและสิ่งประกอบทีเ่ปนเสนทางใหม 
-กอสรางถนนและสิ่งประกอบทีเ่ปนเสนทางเชื่อมตอ 

งบประมาณรวม 100,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงคมนาคม  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กอสรางถนนที่เปนเสนทางใหมเชื่อมถนนสายรอง 
-กอสรางถนนและสิ่งประกอบทีเ่ปนเสนทางเชื่อมตอถนนสายรอง 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงคมนาคม  

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลักทีช่ำรุด หรือทรุดโทรม 
-ปรับปรุง/ซอมแซมที่เปนเสนทางสายหลัก 

งบประมาณรวม 925,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

50,000,000 75,000,000 50,000,000 500,000,000 250,000,000 925,000,000 

ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงคมนาคม และอปท.ที่เก่ียวของ  

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุงซอมแซมถนนสายรองทีช่ำรุด หรือทรุดโทรม 
-ปรับปรุง/ซอมแซมที่เปนเสนทางสายรอง 

งบประมาณรวม 2,220,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

140,000,000 280,000,000 500,000,000 700,000,000 400,000,000 2,220,000,000 

ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กระทรวงคมนาคม 
                            2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                            3.อปท.ที่เก่ียวของ 
 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกในเสนทาง
คมนาคมสายหลัก สายรอง 

-ปรับปรุง/ซอมแซมสัญญาณจราจรและสิง่อำนวยความสะดวก 
-ประชาสัมพนัธแจงเตือนเสนทีด่ำเนินการปรับปรุง 

งบประมาณรวม 440,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

80,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 440,000,000 

ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
                            2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                            3.กระทรวงคมนาคม 
                            4.อปท.ที่เก่ียวของ 
 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดตั้งศูนยควบคุมและสั่งการจราจรทางบก 
-ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยควบคุมและสั่งการจราจรทางบกที่ชำรุดทรุด
โทรม 
-จัดหาอุปกรณ/ครุภัณฑศูนยควบคุมและสัง่การจราจรทางบก 

งบประมาณรวม 90,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 90,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานตำรวจแหงชาติ และสถานีตำรวจภูธรทุกแหง 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม: ปายจราจรอัจฉริยะอำนวยความสะดวกการจราจร 
-จัดทำปายจราจร และสื่อประชาสัมพันธ 
  



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เก่ียวของ  งบประมาณรวม 340,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 340,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
                            2.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางเสริมความปลอดภัยใหแกผูขับข่ีรถจักรยานยนต 
-รณรงคประชาสัมพันธการสวมหมวกกันน็อคใหกับประชาชน 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
                            2.กรมการขนสงทางบก 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางความรู ความเขาใจใหกับสมาชิกเครือขายอาสาสมัครจราจร 
เชิงวิชาการและเชิงปฏิบัต ิ

-ฝกอบรมอาสาสมัครจราจรเชงิวิชาการและเชิงปฏิบัต ิ
งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานตำรวจแหงชาติ และสถานีตำรวจภูธรทุกแหง 
 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กำกับคุณภาพ การคา การสำรอง และความปลอดภัย สถานประกอบ
กิจการพลังงาน 
            -กำกับคุณภาพ การคา การสำรอง และความปลอดภัย สถานประกอบ
กิจการพลังงาน 
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาและปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายหลัก/สายรอง สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกดาน
การจราจรเพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรและขนสงสินคาไดโดยสะดวก 

2.กอสรางและขยายชองจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพ่ืออำนวยความสะดวก และเชื่อมโยง
โครงขายการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบ 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาโครงขายการคมนาคมคลสัเตอรภาคอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยง
เสนทางคาหลัก 

๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามพระราชดำริแกปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมเพียงแตปญหาความ
ทุกขยากของราษฎรในพื้นที่ชนบทหางไกลที่ขาดแคลนเสนทางการคมนาคม ปญหาความ
ทุกขยากในเมืองหลวงที่เกิดจากปญหาการจราจรที่ติดขัด เปนอีกปญหาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริในการแกไขตลอดมา 
เนื่องจากเปนปญหาระดับชาติทีส่งผลกระทบตอสุขภาพรางกายและจิตใจของประชาชน
รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยไดพระราชทานแนวพระราชดำริ ทัง้การแกไข
ปญหาเฉพาะหนาอยางเรงดวนการแกไขปญหาอยางเปนโครงขาย และการแกไขปญหาโดย
การสรางจิตสำนึกอยางยั่งยนื ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดฯ ที่มีการจราจร
หนาแนนทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน เนื่องจากเปนจังหวัดฯ ที่มีเสนทาง
เชื่อมโยงหลายจังหวัด และเปนเสนทางการคาทีส่ำคัญ อีกทั้งมนีคิมอุตสาหกรรมที่สำคัญ 3 
แหง จึงทำใหจังหวัดฯ ตองพัฒนาโครงขายการคมนาคมใหมีพรอมในการรองรับการจราจร 
การขนสงสนิคา 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยและสะดวกในการใชเสนทางสัญจรไป-มา 
2.เพื่อลดความเสียตอทรัพยสินของประชาชนและภาคธุรกิจ 
3.เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคธุรกิจ 
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรในเขตปริมณฑล 
 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนสายทางถนนสายหลักและสายรองไดรับการปรับปรุง/
ซอมแซม (รอยละ 10) 
2.รอยละที่ลดลงของเร่ืองรองเรียนดานการจราจรในจงัหวดัสมทุรปราการ  
(รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ถนนสายหลักและสายรองรอยละ 10 ไดรับการปรับปรุง/ซอมแซม 
2.เร่ืองรองเรียนดานการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการลดลงรอยละ 5 
3.ประชาชนผูใชรถ ใชถนนรอยละ 80 ไดรับความสะดวกและปลอดภัย 
4. มูลคาการลงทนุของภาคธุรกิจและบริการเพิ่มข้ึน 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนผูใชรถ-ใชถนนมีความสะดวกและปลอดภัย 
2.ภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิต และลดความเสียหายที่เกิดข้ึนตอธุรกิจ 
 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 โครงการท่ี 2) 



หัวขอ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
1,800,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พฒันาโครงขายการคมนาคมคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยง
เสนทางคาหลัก 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ขยายชองจราจรถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
-กอสรางขยายชองจราจรถนน และสิ่งอำนวยความสะดวก 

งบประมาณรวม 800,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 800,000,000 

ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กอสรางแนวถนนทางหลวงเดิมและถนนตัดใหม 
-สำรวจความคิดเห็นประชาชน 
-กอสรางแนวถนนทางหลวงเดิม/ถนนตัดใหมและสิ่งอำนวยความสะดวก 

งบประมาณรวม 1,000,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000 

ผูรับผิดชอบ: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

 



 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาและปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายหลัก/สายรอง สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกดาน
การจราจรเพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรและขนสงสินคาไดโดยสะดวก 

3.รณรงค และบังคับใชกฏหมายกับผูใชรถใชถนน เพ่ือเสริมสรางวินัยการจราจรและพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกดานการจราจร 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาโครงขายการคมนาคมระดับหมูบาน/ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม  
สายหลัก สายรอง 

๒.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดให
ความสำคัญกับการกระจายอำนาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนอยาง
มาก โดยกำหนดใหมีการถายโอนภารกิจให อปท. เปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการ 
กำกับดูแลและควบคุมทางหลวงทองถ่ิน ซึ่งในปจจุบันมีระยะทางประมาณ 
352,000 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 79.11 หรือประมาณ 4 ใน 5 ของความยาว
ทางหลวงทั้งประเทศ และมีความสำคัญตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมของประเทศเปนอยางมาก แตเนื่องจาก อปท. มีการวางแผนพัฒนาทางหลวง
ทองถ่ินแบบแยกสวน ทำใหโครงขายทางหลวงทองถ่ินขาดความเชือ่มโยงตอเนื่องและ
เปนโครงขายที่ไมสมบูรณ ประกอบกับภารกิจที่หลากหลายมากมาย จึงเปนขอจำกัด
ของ อปท. ในการที่จะบูรณาการวางแผนการพัฒนาทางหลวงทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการมีขอรองเรียน
ปญหาดานการจราจรของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทีมีความชำรุด ทรุด
โทรม สงผลใหการจราจรของประชาชนไมสะดวกและไมปลอดภัย 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการใชเสนทางสัญจรไป-มา 
2.เพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนในดานโครงสรางพื้นฐานการ
คมนาคม 
3.เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  รอยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนสายทางและสะพานไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน 
(รอยละ 5) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ทางเดินเทาและสะพานรอยละ 5 ไดรับการพฒันาใหดีข้ึน 
2.เร่ืองรองเรียนดานการจราจรในจังหวัดสมุทรปราการลดลงรอยละ 5 
3.ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรอยละ 80 ไดรับความสะดวกและปลอดภัย 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย 
2.ประชาชนไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอนดานโครงสรางพื้นฐานการคมนาคม 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนา

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 โครงการท่ี 3) 



หัวขอ รายละเอียด 
ภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
200,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนานาโครงขายการคมนาคมระดับหมูบาน/ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
สายหลัก สายรอง 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กอสรางทางเดินเทา คสล. และสะพาน 
-กอสรางทางเดินเทา คสล. หรือสะพาน 

งบประมาณรวม 100,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ทีท่ำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยว: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปรับปรุง/ซอมแซมทางเดินเทาและสะพาน 
-ปรับปรุง/ซอมแซมทางเดินเทา คสล. หรือสะพาน 

งบประมาณรวม 100,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาและปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายหลัก/สายรอง สะพาน และสิ่งอำนวยความสะดวกดาน
การจราจรเพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรและขนสงสินคาไดโดยสะดวก 

3.รณรงค และบังคับใชกฏหมายกับผูใชรถใชถนน เพ่ือเสริมสรางวินัยการจราจรและพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกดานการจราจร 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ วางผังเมืองการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนเพื่อรองรับระบบการขนสง

ทางรางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

เนื่องจากรัฐบาลมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียวออน ชวงแบร่ิง-สมุทรปราการ ระยะทาง 
12.6 กิโลเมตรและชวงสมุทรปราการ(บางปง-บางปู) ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 21.7 กิโลเมตร ซึ่งโครงการรถไฟฟาจะมีผลกระทบตอรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
ของพื้นที่ชุมชนโดยรอบแนวเสนทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟา 
จึงจำเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาศูนยชุมชนบริเวณแนวรถไฟฟา เพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนที่ดินเหมาะสม และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได ดังนั้น จึง
ตองดำเนินการพัฒนาพื้นทีต่ลอดแนวรถไฟฟาอยางเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
และมีการใชประโยชนพื้นที่อยางคุมคา 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ตามแนวรถไฟฟาสายสีเขียวออน(ชวงแบร่ิง-บางปู) ใหเปนแหลง
รองรับการขยายตัวดานธุรกิจและที่อยูอาศัยของจังหวัด 
2.เพื่อใหชุมชนตามแนวรถไฟฟาสายสีเขียวออน(ชวงแบร่ิง-บางปู)มีการพัฒนาอยางเปนระบบ 
และมีทิศทางที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับศักยภาพในพืน้ที ่
3.เพื่อใหเกิดชุมชนนาอยู 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย  

รอยละที่เพิ่มข้ึนของปริมาณผูใชบริการระบบขนสงมวลชน (รอยละ10) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.มีประชาชนผูใชบริการระบบขนสงมวลชนเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2.มูลคาการลงทนุของภาคธุรกิจและบริการเพิ่มข้ึน 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีอาชีพเสริมและมรีายไดเพิ่ม 
2.ประชาชนผูใชบริการระบบขนสงมวลชนไดรับการบริการทางดานสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการที่มปีระสิทธิภาพ  

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ):ยุทธศาสตรที่ 9 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 โครงการท่ี 4) 



หัวขอ รายละเอียด 
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
81,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

วางผังเมืองการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนเพื่อรองรับระบบการขนสง
ทางรางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สำรวจและออกแบบการพัฒนาพื้นทีโ่ดยรอบสถานีรถไฟฟา 
-กิจกรรมศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชน 
-ออกแบบการพัฒนาพื้นทีส่ถานเีปาหมายที่มีความจำเปนเรงดวน  

งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ประชาสัมพันธ เผยแพร ใหประชาชนสามารถนำมาใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน 
            -ประชาสัมพนัธ เผยแพร ใหประชาชนสามารถนำมาใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน 
งบประมาณรวม 8,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การจัดทำแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่การจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินและ
โครงสรางพืน้ฐานตามแนวเสนทางรถไฟฟาจังหวัดสมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ  

 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การจัดทำแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 40,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 40,000,000 0 0 40,000,000 

 
ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

 

 

 

 

 



 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางสายหลัก และสายรองใหไดมาตรฐานสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวได
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวประจำจังหวัด 
๒.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2.5 ลานลานบาท 
ภายในป พ.ศ. 2560 เพื่อสงเสริมการเพิ่มรายไดใหกับประเทศ กระจายรายไดสู
ทองถ่ิน สรางมูลคาเพิ่มใหกับการทองเที่ยวของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับคนไทย เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางจิตสำนึกใหทุกภาคสวน
ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการตอบสนอง
นโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลใหบรรลุผลตามเปาหมายนั้น จำเปนอยางยิ่งที่ตอง
ไดรับแรงขับเคลื่อนจากหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเครือขาย
ทางการทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่จะเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว อีกทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การบริการและบุคลากรทางการ
ทองเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ จึงสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการสามารถกระตุน
เศรษฐกิจใหเกิดมูลคาอยางรวดเร็ว สงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม อีกทั้งยังชวย สรางรายไดและกระจายรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อสงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กอใหเกิดการสราง
รายไดสูจังหวัด ชุมชนและทองถ่ิน 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รอยละที่เพิ่มข้ึนของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา (รอยละ10) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2.ประชาชนมีรายไดจากทองเที่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
2.แหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว และสินคาทางการทองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการ เปนที่รูจักมากข้ึนในพื้นที่เปาหมาย 

6 .ค ว า ม เชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเทีย่วทั่วทั้งภาค 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 4 โครงการท่ี 1) 



หัวขอ รายละเอียด 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันที 
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทันที 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
257,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวประจำจังหวัด 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาและปรับปรุงถนนที่เปนเสนทางเชื่อมโยงดานการคมนาคมแหลง
ทองเที่ยวสำคัญ 

-กอสราง/ปรับปรุงทางและสะพาน 
งบประมาณรวม 152,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

30,000,000 32,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 152,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
                2.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

               2.สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
               3.อปท.ที่เก่ียวของ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 
-กอสราง/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 

งบประมาณรวม 27,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 7,000,000 5,000,000 27,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
                2.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 
                3.ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
                4.อปท.ที่เก่ียวของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
                          2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ                  

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
-กอสราง/ปรับปรุงทางพรอมสิ่งอำนวยความสะดวก 

งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอ 
                2.อปท.ที่เก่ียวของ 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ  

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว 
-กอสราง/ปรับปรุงทางสิ่งอำนวยความสะดวก 

งบประมาณรวม 14,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 14,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอ  
                2.อปท.ที่เก่ียวของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: กอสรางถนน คสล. และเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและขนถายสนิคา
ทางการเกษตร เชื่อมโยงหมูที่ 4,5,6 ตำบลบางกะเจากับตำบลบางกอบัว อำเภอ   
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

-กอสราง/ปรับปรุงทางสิ่งอำนวยความสะดวก 
งบประมาณรวม 39,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 0 39,000,000 39,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง  
                2.อปท.ที่เก่ียวของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 
  3.สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเท่ียว เชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

4.พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและเครือขายทางธุรกิจของผูประกอบการให
ความเขมแข็ง 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพการแขงขันการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดในเขตปริมณฑลใกลกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพ
แข็งแกรงในทุกดาน ไมวาจะเปนแหลงรองรับความเจริญดานโลจิสติกส ที่พรอมดวย
ระบบคมนาคมขนสง และยังเปนที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินระดับนานาชาติ
ของประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจหลากหลายแหงหลากหลายประเภท ทั้ง
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และแหลง
ทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ อีกทั้งประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน และสินคาของฝากของที่
ระลึกที่มีชื่อเสียงและเปนเอกลักษณ  แตจากสถิติดานการทองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการ ปรากฏวาจำนวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการยังไมมีการขยายตัวมากเทาที่ควร และสวนใหญมีเฉพาะแหลงทองเที่ยว
แหงใหญของเอกชนที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจัก ในขณะที่ยังมีแหลงทองเที่ยวที่
นาสนใจและมีคุณคาอีกหลายแหงในจังหวัดสมุทรปราการยังไมเปนที่รูจัก การสงเสริม
และพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งที่ตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง 
เพื่อสรางการรับรูใหเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยว 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว และ
สินคาทางการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการใหเปนที่รูจักมากข้ึน  
2.เพื่อสงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ กอใหเกิดการสราง
รายไดสูจังหวัด ชุมชนและทองถ่ิน 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนนกัทองเที่ยว (รอยละ10) 
2.รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว (รอยละ10) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชนมีรายไดจากทองเทีย่วเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2.มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
ผลลัพธ 
ธุรกิจและบริการดานการทองเที่ยวมีความเขมแข็งและสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยนื  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเทีย่วทั่วทั้งภาค 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 4 โครงการท่ี 2) 
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4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพฒันา 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวฒันธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต พัฒนาแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียงระดับประเทศ   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
905,800,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

เพิ่มศักยภาพการแขงขันการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปนประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม 
-ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารและสิ่งประกอบ 

งบประมาณรวม 144,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 25,000,000 25,000,000 42,000,000 42,000,000 144,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
      2.ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดกิจกรรมทองเที่ยวแบบ “one day trip” และกิจกรรมเชิงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

-ประชาสัมพนัธเชิญชวน 
-จัดกิจกรรมการทองเที่ยวแบบ “one day trip” 

งบประมาณรวม 27,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 12,000,000 0 0 10,000,000 27,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานวฒันธรรมจังหวัดสมทุรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมทุรปราการ 

                 2.สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวและเครือขาย 
-ถายทอดองคความรู 
-ฝกทักษะ และพฒันาความรูนำไปตอยอดในการพัฒนาธุรกิจบริการ 
-สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็ง 

งบประมาณรวม52,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 1,000,000 20,000,000 20,000,000 1,600,000 52,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
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                 2.สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
                            2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                            3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ประชาสัมพนัธการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
-จัดทำสื่อประชาสัมพนัธทุกรูปแบบ 
-กิจกรรม Road show ดานการทองเที่ยว 

งบประมาณรวม 46,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 6,000,000 46,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานทองเทีย่วและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 

                 2.สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
                 3.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ   

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงานรำลึกร.ศ.112  
-จัดงานวันรำลึกร.ศ.112 ณ 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงานประเพณีสงกรานต 
-สนับสนนุการจัดงานประเพณีสงกรานต 

งบประมาณรวม 33,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 10,000,000 10,000,000 33,500,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร งานสมโภชสมุทรปราการ 
-จัดงานสมโภชสมุทรปราการ ณ บริเวณศาลากลางจงัหวัดสมทุรปราการ 

งบประมาณรวม 51,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 11,000,000 10,000,000 51,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
                 2.สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ:-  

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในชวงเทศกาล   
ปใหม 

-จัดงานในชวงเทศกาลปใหม ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 
งบประมาณรวม 17,500,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 17,500,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสำนักงาน
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ทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดทำสื่อประชาสัมพนัธและกิจกรรมการทองเที่ยวจงัหวัดสมุทรปราการ 
-จัดทำนติยสาร รายเดือน ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการทองเที่ยว 
-ประชาสัมพนัธดานการทองเทีย่วและดานอ่ืน ๆ  

งบประมาณรวม 205,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

50,000,000 5,500,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 205,500,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานทองเทีย่วและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ                           

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดกิจกรรมในงานนมสัการองคพระสมุทรเจดียและงานกาชาดจงัหวัด
สมุทรปราการ 

-จัดกิจกรรมในงานนมสัการองคพระสมุทรเจดียและงานกาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ 

งบประมาณรวม 15,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสำนักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงานประเพณีรับบวั 
-สนับสนนุการจัดงานประเพณรัีบบัว 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสำนักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดงีามของทองถ่ิน     
(งานลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ) 

-จัดงานลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสำนักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ 

-ออกแบบผลิตสื่อ หนังสือ คูมือการโฆษณาประชาสัมพนัธ 
-จัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมฝกอบรมและการประชาสัมพันธ 

งบประมาณรวม 100,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 
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ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสำนักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ“ในงานเทศกาลเที่ยว
เมืองไทย” 

-จัดงานแสดง ณ อาคารชาเลนเจอร 1 – 3 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

งบประมาณรวม 32,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 8,000,000 8,000,0000 8,000,000 8,000,000 32,000,0000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสำนักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดทำปายประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard)  
-จัดทำปายประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ (Billboard) จำนวน 
2 ปาย 

งบประมาณรวม 32,800,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 32,800,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงกีฬา และนนัทนาการ 
-จัดกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด  

งบประมาณรวม 23,900,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

4,000,000 2,400,000 8,000,000 8,000,000 1,500,000 23,900,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานทองเทีย่วและกีฬาจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4  
กลยุทธท่ี 3.สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเท่ียว เชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

4.พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและเครือขายทางธุรกิจของผูประกอบการให
ความเขมแข็ง 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สงเสริมเสนทางสนิคา OTOP และบริการเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลไทย ที่ใชกระตุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรณรงคสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนให
นักทองเที่ยวตางชาติ เดินทางมาทองเที่ยวและซื้อสินคา OTOP (One Tumbon One 
Product หรือ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ) ของไทยใหมากยิ่งข้ึน โดยเนนใหมีการใช
ผลิตภัณฑที่เปน OTOP ของชุมชนทองถ่ินใหเปนสินคาของที่ระลึกและบริการใหกับ
นักทองเที่ยว ดวยการมุงเนนคุณภาพและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ OTOP ใหมากยิ่งข้ึน 
โดยการเชิดชูภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ที่มีความโดดเดนเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรม ผสมผสานกับความมีอัตลักษณของสินคา OTOP รวมทั้งการ
บริการที่มี คุณภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงสินคาที่ เปนเอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและแหลงทองเที่ยว ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงาน รวมทั้งบุคลากรทุกภาคสวนในการเชื่อมโยงสินคา OTOP กับการทองเที่ยว 
ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการมีกลุมผูผลิตสินคา OTOP และสินคาชุมชน กับกลุม
ผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวไมไดทำงานรวมกันอยางชัดเจน ซ่ึงเปนการทำงานท่ีตาง
คนตางทำไมมีการสรางเครือขายรวมกันท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมและเหมาะสม 
เนื่องจากมีการมุงเนนเรื่องการผลิตเปนจำนวนมากและมีชองทางในการจัดจำหนาย
ไมหลากหลายวิธี จังหวัดสมุทรปราการจึงตองสงเสริมเสนทางสินคาOTOP และ
บริการเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจำหนายสินคา OTOP ดานการทองเที่ยว 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและการรวมกลุมสินคา OTOPและสนิคาชุมชนที่เปน อัตลักษณ 
3.เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา OTOP สินคาชุมชน  และรายไดเพิ่มใหกับ
ผูประกอบการ 

4. ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑ OTOP (รอยละ10) 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชนมีรายไดจากทองเทีย่วเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2.มูลคาการจำหนายผลติภัณฑ OTOP เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ตอป 
ผลลัพธ 
ธุรกิจและบริการดานการทองเที่ยวมีความเขมแข็งและสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยนื  

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 4 โครงการท่ี 3) 



หัวขอ รายละเอียด 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเทีย่วทั่วทั้งภาค 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพฒันา 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวฒันธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียงระดับประเทศ   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
230,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมเสนทางสินคา OTOP และบริการเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มทักษะการผลิตสนิคา OTOP และสินคาชุมชนใหไดมาตรฐาน  
-พัฒนาทักษะการผลิตสนิคา OTOP และสินคาชุมชน 
-สงเสริมสินคา OTOP และสนิคาชุมชนใหไดรับการรองมาตรฐาน 

งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สำนักงานพฒันาชุมชนอำเภอทกุอำเภอ  
                            2.กรมการพัฒนาชุมชน  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางมลูคาเพิ่มสนิคาและบริการดานการทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณของพื้นที ่
-ถายทอดองคความรูและพฒันาทักษะการเพิ่มมูลคาเพิ่มสนิคาและบริการ 

งบประมาณรวม 55,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 55,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กรมการพัฒนาชุมชน 
                            2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ประชาสัมพันธและจดัหาชองทางการจำหนายสนิคา OTOP ใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค 

-ประชาสัมพนัธเชิญชวน 
-จัดกิจกรรมการจำหนายสนิคา OTOPและสินคาชุมชน  

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กรมการพัฒนาชุมชน 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงานตลาดน้ำดอกแกวในงานกาชาด 
-จัดกิจกรรมแสดงสินคาสินคา OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ 

งบประมาณรวม 60,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 60,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: จัดงานร่ืนรมย ชมของดีสมุทรปราการ 
-ประชาสัมพนัธเชิญชวน 
-จัดกิจกรรมการจำหนายสนิคา OTOPและสินคาชุมชน  

งบประมาณรวม 40,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 40,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4  
กลยุทธท่ี 1.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางสายหลัก และสายรองใหไดมาตรฐานสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวได
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพดานการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว เพื่อสงเสริมภาพลักษณ

ดานการทองเที่ยวจงัหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

ในชวงสามทศวรรษทีผ่านมา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไดเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพิ่มข้ึนทุกป สรางรายไดใหกับประเทศเปน
จำนวนมาก โดยเฉพาะในชวง ๑๐ ปที่ผานมา  มีจำนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
ที่เขามาประเทศไทย ขยายตวัเฉลี่ยรอยละ ๑๐ ตอป และมีรายไดจากการใชจายของ
นักทองเที่ยวดังกลาวเพิ่มข้ึนเฉลี่ยกวารอยละ 20 ตอป อันเปนผลจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของโลกเปนสำคัญ อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความออนไหว
ตอสถานการณตางๆ คอนขางสงู ในปจจัยหลายดาน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
ปจจัยดานการเมือง วิกฤติการณทางความปลอดภัย ปจจัยดานโครงสรางประชากร 
ปจจัยดานเทคโนโยลีและการสือ่สาร กระแสโลกาภิวฒันทางการทองเที่ยว ปญหาดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ตลอดจนการคุมครองผลประโยชนใหกับนักทองเที่ยว
เปนปจจัยที่สำคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอปริมาณนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดฯ ที่มี
สถานทีท่องเที่ยวที่หลากหลายใกลเมืองหลวง และมีสนามบนิสวุรรณภูมิที่เปนดาน
ผานทางเขา-ออกของนักทองเที่ยว และบุคคลสำคัญ ดงันัน้ เพื่อเปนการสงเสริม
ภาพลักษณดานการทองเที่ยวจงัหวัดสมุทรปราการจงึตองใหความสำคัญในการรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเทีย่ว และบุคคลสำคัญที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการ 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิใหแกนักทองเที่ยว 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและเขาให
ความชวยเหลือนักทองเที่ยวในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ตามลกัษณะพื้นที่ ของแหลง
ทองเที่ยวสำคัญๆ 
3.เพื่อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยวและบุคคลสู
มาตรฐานองคกรระดับสากล 
4.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธและเผยแพรใหขอมูลที่เปนประโยชน
กับนักทองเที่ยว     

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รอยละที่เพิ่มข้ึนของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา (รอยละ10) 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 

1.แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2.ประชาชนมสีถานที่ทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3.ประชาชนมีรายไดจากทองเทีย่วเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
 
ผลลัพธ 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 4 โครงการท่ี 4) 



หัวขอ รายละเอียด 
1.นักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินบริเวณแหลง
ทองเที่ยว 
2.จังหวัดสมุทรปราการมีระบบการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว
และบุคคลไดมาตรฐานองคกรระดับสากล 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานความมัน่คง 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 5 ดานความมัน่คง 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเทีย่วทั่วทั้งภาค 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพฒันา 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวฒันธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต พัฒนาแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีชื่อเสียงระดับประเทศ   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
55,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

เพิ่มศักยภาพดานการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว เพื่อสงเสริมภาพลักษณ
ดานการทองเที่ยวจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวและ
บุคคลสำคัญในแหลงทองเที่ยว 

-พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรูความสามารถ ตลอดจนทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ทำใหสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 
-พัฒนาระบบรถนำขบวน ในกรณีนำขบวนบุคคลสำคัญหรือแขกของรัฐบาล 
และหนวยงานภาครัฐ  สถาบันตางๆ ตลอดจนคณะนักทองเที่ยว ที่เดินทางไป
ตามพื้นที่ตางๆ 
-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวไดอยางมี
คุณภาพ  

งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
 
  



หัวขอ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาเครือขายการเฝาระวังในการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
และบุคคลสำคัญบริเวณทาอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิ

-ถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
งบประมาณรวม 30,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 30,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

 



 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี 1.สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมท้ังการเขามามีสวนรวมในการตอตานภัยคุกคาม      
การรักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง เพ่ือปองกันและเตรียมการแกไขปญหาของภาคประชาชน 

4.สงเสริมการมีสวนรวมแกไขปญหายาเสพติดของภาคประชาชนและชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สกัดก้ัน และปราบปรามการคายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน 

5.สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
๒ . ค ว าม ส ำ คั ญ ข อ ง
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพพื้นที่และบริบทภูมิสังคมเปนแบบสังคมเมือง และสังคมเมืองก่ึง
ชนบท เปนเมืองอุตสาหกรรมทำใหมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีการอพยพเขามา
ทำงานของแรงงานนอกพื้นที่และแรงงานตางดาวมีความหลากหลายของประชากร เปนเหตุให
สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงอยูในระดับตน ของพื้นที่ภาค ๑ 
ปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพบวาเปนทั้งพื้นที่คาและพื้นที่ระบาด และจาก
ขอมูลการจับกุม ขอมูลการบำบัดรักษาพบวาผูที่ผานการบำบัดรักษา ผูวางงานและกลุมเสี่ยงมี
แนวโนมกระทำผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพิ่มข้ึน ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนในหมูบาน/ชุมชนอยาง
รุนแรง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลไดกำหนดแผนยุทธศาสตรเอาชนะยาเสพติดเปนนโยบาย
ของชาติ และกำหนดยุทธศาสตรการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยสงเสริมสนับสนุนใหภาคี
และเครือขายมีสวนรวมในการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชน การพัฒนาบุคลากร องคความรูขอมูล 
และการบริหารจัดการของภาคีเครือขายที่มีสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดให
สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดระบบกลไก เขาไปดำเนินการในหมูบาน/
ชุมชน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ การยกระดับหมูบาน/ชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ .วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ข อ ง
โครงการ 

1.เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับทุกกลุมที่มีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ปองกันครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมใหปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสรางพลัง 
ความเขมแข็ง และความยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.เพื่อแกไขปญหาการเสพและการติดยาเสพติดโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางเพื่อลดอุปสงคดานยา
เสพติดในระยะยาว 
3.เพื่อควบคุม ลด และกำจัดยาเสพติด สารตั้งตน และเคมีภัณฑ และปองกัน ปองปรามและ
ปราบปรามผูกระทำความผิดกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
4.เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายผูประสานงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง
ระดับตำบล และระดับหมูบาน 

4. ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละของหมูบาน/ชุมชนแพรระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง (รอยละ10) 
2.รอยละของคดียาเสพติดและอาชญากรรมที่ลดลง (รอยละ10) 
3.รอยละที่เพิ่มข้ึนของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการเสริมสรางเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด (รอยละ10) 
 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.หมูบาน/ชุมชนรอยละ 10 มีการแพรระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง 
2.คดียาเสพติดและอาชญากรรมที่ลดลงรอยละ 10 ตอป 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5 โครงการท่ี 1) 



หัวขอ รายละเอียด 
3.เด็กและเยาวชนรอยละ 2 ไดรับการเสริมสรางเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.ประชาชาชนรอยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคดีอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดและเขารวมเปนเครือขายในการ
แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องและจริงจัง 
2.ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามยาเสพติด 

6 . ความ เชื่ อม โยงกั บ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ):
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลกควบคู
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปนสงัคมเมืองนา
อยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันที 
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทันที 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
842,024,400บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิ จก รรมห ลั กของ
โครงการ 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 
-สรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนกอนวัยเสี่ยง 

-จัดทำคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
-จัดตั้งสภานักเรียน 
-อบรมครูแกนนำปองกันยาเสพติด 
-พัฒนากิจกรรมหองอุนใจ 
-อบรมปฏิบัติธรรมเรือนจำธรรมบำบัดผูตองขังติดยาเสพติด 
-ฝกอบรมลูกเสือวิสามัญตานยาเสพติด 
-รณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 
-ขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมันคงปลอดภัยยาเสพติด 
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
 
 



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณรวม 30,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 7,000,000 10,000,000 1,000,000 2,000,000 30,000,000 

ผูรับผิดชอบ:1.ที่การปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปราม      
ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ) 
               2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
               3.เรือนจำกลางสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.อปท.ที่เก่ียวของ  
                          2.ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ           

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การแกไขปญหาผูติดยาเสพติด 
-ถายทอดองคความรูแกผูตองขังยาเสพติดเร่ืองโรคสมองติดยา 
-ฝกอาชีพระยะสั้นใหแกผูตองขังคดียาเสพติด 
-ฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังที่ติดยาเสพติด 

งบประมาณรวม 35,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 30,000,000 1,000,000 35,500,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปราม  

ยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ) 
2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 
3. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.อปท.ที่เก่ียวของ  
                2.ตำรวจภูธรจังหวัดสมทุรปราการ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 
-ตั้งจุดตรวจสกัดปดลอมหาขาวผูคา/ผูเสพและผูเก่ียวของกับยาเสพติดในพื้นที่หมูบาน/
ชุมชนเปาหมาย 6 อำเภอ 
-เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด 
-จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ  

งบประมาณรวม 51,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

6,000,000 5,000,000 0 20,000,000 20,000,000 51,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด จังหวัดสมุทรปราการ) 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด  
-ถายทอดองคความรูใหกับเด็กและเยาวชน 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 6,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยา
เสพจังหวัดสมุทรปราการ)  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  
-การสรางเครือขายดานยาเสพติด 
-ตรวจติดตามการจัดทำระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ 
-สรางแรงจูงใจการเขารวมจัดทำระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

งบประมาณรวม   25,800,000  บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,800,000 1,000,000 10,000,000 7,000,000 6,000,000 25,800,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
                2.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
                3.สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
                          2.สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  

8 .6  กิจกรรมหลักที่  6
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางความเขมแข็งกองทุนแมของแผนดินวิถีพอเพียง 
-  ประชุมสัญจรเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดสมุทรปราการ   
-  สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดผาน
กระบวนการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินจังหวัดสมุทรปราการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนงานหมูบาน/ชุมชนกองทุน
แมของแผนดินจังหวัดสมุทรปราการ  

           - มหกรรมรวมพลังกองทุนแมของแผนดินจังหวัดสมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 11,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 11,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
-ถายทอดองคความรูใหกับสื่อมวลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณรวม 1,600,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

400,000 400,000 400,000 0 400,000 1,600,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางเครือขายอาสาสมัครบริการและปองกันภัยในชุมชน พรอมทั้งเสริมสรางดานการ
ขาว เพื่อลดปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 

-สงเสริมงานดานการขาว  
-สรางเครือขายและสมาชิกในการเฝาระวัง 

งบประมาณรวม 80,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

25,000,000 25,000,000 0 5,000,000 25,000,000 80,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ตำรวจภูธรจังหวัดสมทุรปราการ 
                          2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: อบจ. บาน วัด โรงเรียนรวมประสานตานภัยยาเสพติด  
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 

งบประมาณรวม 77,375,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 77,375,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สตรีไทย วิถีไทย วิถีชุมชนพอเพียงตานภัยยาเสพติด  
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณรวม 117,860,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 117,860,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ครอบครัวคุณธรรมนำชุมชนพนภัยยาเสพติด  
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณรวม 107,860,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 107,860,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ประชาชนเขมแข็งตานภัยยาเสพติด 
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
-ติดตามประเมินผล 

งบประมาณรวม 101,085,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 101,085,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: มัสยิดสานใจปองกันภัยยาเสพติด 
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณรวม 32,875,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

6,575,000 6,575,000 6,575,000 6,575,000 6,575,000 32,875,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางประสิทธิภาพปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมนันทนาการ 
-จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม 



หัวขอ รายละเอียด 
-ติดตามประเมินผล 

งบประมาณรวม 101,085,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 101,085,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: อบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด 
-ถายทอดองคความรูทางวิชาการและฝกปฏิบัติ 
-จัดกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณรวม 46,720,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

9,344,000 9,344,000 9,344,000 9,344,000 9,344,000 46,720,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: รณรงคประชาสัมพันธตานภัยยาเสพติด  
งบประมาณรวม 12,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 5,000,000 5,000,000 1,000,0000 1,000,0000 12,000,000 

ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมการจัดตัง้ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และสรางเครือขาย
เพื่อปองกันปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการและชุมชน 

-ถายทอดองคความรูเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัต ิ
งบประมาณรวม 4,264,400 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 264,400 1,000,000 1,000,0000 1,000,000 4,264,400 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี ๑. สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมท้ังการเขามามีสวนรวมในการตอตานภัยคุกคาม            

การรักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง เพ่ือปองกันและเตรียมการแกไขปญหาของภาค
ประชาชน 

2. สรางความตระหนักแกประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิ ถีทางประชาธิป ไตยในการสราง                
ความสมานฉันทและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3. สงเสริมใหสื่อสารมวลชนเขามามีบทบาท ในการปฏิบัติการขาวสารสนับสนุนการดำเนินการเพ่ือตอตาน
ภัยคุกคามและเปนปจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง   

6. สงเสริมการสรางเครือขายการขาวดานความม่ันคง ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สรางจิตสำนึกของประชาชนใหมีความจงรักภักดี และธำรงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย รวมทั้งสรางความปรองดองสมานฉันทตามแนวทางประชาธิปไตยใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๒ . ความ ส ำ คัญ ขอ ง
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กอใหเกิดผลกระทบตอ สถาบันฯ ไดเพิ่มระดับและ
ขอบเขตที่กวางขวาง ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันฯ มาแสวงหาผลประโยชน ทาง
การเมือง ตลอดจนมีการกลาวอางความเท็จเพื่อดูหม่ินใสรายอันเปนการบอนทำลายตอ
สถาบันฯ และการปรากฏแนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษวิจารณประเด็นการบังคับ
ใชกฎหมายที่เก่ียวกับการหมิ่น สถาบันฯ ที่ขัดตอหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนประเด็นที่มีความออนไหว นำมาซึ่งความขัดแยงระหวางกลุม
ตาง ๆ ในสังคม ประกอบกับความผูกพันเชือ่มโยงของประชาชนบางสวน โดยเฉพาะ ในหมู
เยาวชนรุนใหมที่มีตอสถาบันฯ ถูกลดทอนลง เนื่องจากขาดความเขาใจ ความตระหนักรู
อยางถูกตอง แทจริง ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ในฐานะที่เปนศูนยรวม
จิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย 
 

๓ . วัตถุป ระสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  
๒. เพื่อเสริมสรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไวซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง ความเปนธรรม และความ
สมานฉันทในชาติ เพื่อลดการเผชิญหนาและการใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ  
 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของหมูบาน/ชุมชนที่เขามาเปนเครือขายการเฝาระวังภัยคุกคามดาน
ความมั่นคง(รอยละ10) 
2.รอยละของหมูบาน/ชุมชนแพรระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง 
(รอยละ10) 
3.รอยละที่เพิ่มข้ึนของศูนยประสานงานอาสาสมัครประชาธิปไตยหมูบาน 
(รอยละ2) 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5 โครงการท่ี 2) 



หัวขอ รายละเอียด 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 

1.หมูบาน/ชุมชนรอยละ 10 มีการแพรระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง 
2.หมูบาน/ชุมชนที่เขามาเปนเครือขายการเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงเพิ่มข้ึนรอย
ละ 10 
3.ประชาชาชนรอยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคดีอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 
4.ประชาชนรอยละ 80 สามารถปองกันตนเองเบื้องตนได 
5.มีศูนยประสานงานอาสาสมัครประชาธิปไตยหมูบานเพิ่มข้ึนรอยละ 2 ตอป 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความเขาใจ เขาถึง พัฒนา และยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการ
จัดการความขัดแยง ความรุนแรง และมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท  

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคูกับการพฒันาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันที 
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทันที 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
334,900,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สรางจิตสำนึกของประชาชนใหมีความจงรักภักดี และธำรงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย รวมทั้งสรางความปรองดองสมานฉันทตามแนวทางประชาธิปไตยในจังหวัดสมุทรปราการ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ถายทอดองคความรูใหกับประชาชน และสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

-ถายทอดองคความรูเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ 
งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: รณรงค และประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางความตระหนักใหกับประชาชนใน
พื้นที่มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

-จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ
-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ 
-จัดกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
3.สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางเครือขายอาสาสมัครประชาธิปไตย 
-จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครประชาธิปไตย 
-อบรมใหความรูทางวิชาการ 

งบประมาณรวม 15,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กรมการปกครอง 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การแกไขปญหาความเดือดรอนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ 

-พัฒนาระบบบริการเร่ืองรองเรียน 
-ประชาสัมพันธขอมูลสาร 
-จัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยเร่ืองรองเรียน 
-ฝกอบรมประชาชนในการไกลเกลี่ย ประนีประนอมขอพิพาทระดับหมูบาน/
ชุมชน 

งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ  
1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
2.สำนักงานอัยการคุมครองสิทธิ์(สคช.) 
3.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ:ศูนยดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยดำรงธรรมอำเภอทกุอำเภอ  
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยใหกับพระบรมวงศานุวงศ และ
การรักษาความปลอดภัยแกบุคคลสำคัญ 

-ฝกอบรมทางวิชาการ 
-จัดหารถนำขบวน และวัสดุ/อุปกรณในการรักษาความปลอดภัย 
 



หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณรวม 100,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สถานีตำรวจภูธรที่เก่ียวของ  

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางความปรองดองสมานฉันท ระหวางนายจาง ลูกจาง เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาความขัดแยงดานแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
งบประมาณรวม 2,400,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 400,000 400,000 800,000 800,000 2,400,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่ก่ียวของ  

กิจกรรม: เสริมสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันทระหวางครอบครัวอุปถัมภ
จังหวัดสมุทรปราการและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใตตามโครงการ "สานใจไทย สูใจใต"  

-อบรม/สัมมนาใหความรูทางวิชาการ และนันทนาการ 
งบประมาณรวม 500,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 300,000 0 0 200,000 500,000 

ผูรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงมหาดไทย 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางความปรองดองสมานฉันท เพื่อการปฏิรูป 
- จัดอบรม/ ประชุม 
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
- จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ 

งบประมาณรวม 12,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

ผูรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ในพื้นที่ 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ  
-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค รวมถึงงาน
พิธีและกิจกรรมที่รัฐบาลและจังหวัดสมุทรปราการกำหนด 

งบประมาณรวม 80,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-25645 

0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000 

ผูรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ในพื้นที่ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี ๑.สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมท้ังการเขามามีสวนรวมในการตอตานภัยคุกคาม การ
รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง เพ่ือปองกันและเตรียมการแกไขปญหาของภาคประชาชน 

2.สรางความตระหนักแกประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสรางความสมานฉันท
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

6.สงเสริมการสรางเครือขายการขาวดานความม่ันคง ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร 

7.สงเสริมใหภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจงเตือนภัย การปองกันภัย 
การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟนฟูผลท่ีเกิดข้ึน 

8.สรางเสริมองคความรูในการปองกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมของจังหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ปจจุบันภัยคุกคาม ความมั่นคงมีขอบเขตที่กวางขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซอน และสงผล
กระทบตอประชาชนโดยตรงมากข้ึนภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหมประกอบดวยทั้งที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติตางๆ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และผลจากการพัฒนา
ประเทศที่ผานมาประกอบกับเกิดปญหาความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรที่สงผลตอเนื่องเปน
ความขัดแยงระหวางประชาชนและความขัดแยงกับหนวยงานภาครัฐและกระแส
โลกาภิวัฒนที่ทำใหการเชื่อมโยงในมิติตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหมีโอกาสเสี่ยงตอ
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม ในขณะที่ความมั่นคงที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขาย มีแนวโนมจะเปนประเด็นที่มีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซ
เบอร จึงจำเปนตองกำหนด มาตรการปองกันทำไดยากและไมทันตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาจะตกเปน เปาหมายการโจมตีมากข้ึนเพราะมีความลา
หลังทางเทคโนโลยีและขาดความรูในการกำหนดมาตรการปองกันที่ตองใชผูที่มีความ
ชำนาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ อิทธิพลของสื่อประเภทเครือขายสังคมเปนเคร่ือง มือสำคัญ
ของประชาชนในการรวมตัวดำเนินกิจกรรมทางสาธารณะและการเคลื่อนไหวกิจกรรม
ทางการเมือง สื่อดังกลาวมีโอกาสถูกนำมาใชในทางที่ผิด เพื่อโจมตี บอนทำลาย หรือ
บิดเบือนขอเท็จจริง รวมถึงการ แพรกระจายถอยคำที่สรางความเกลียดชังที่มีฐานมาจาก
อคติและการเลือกปฏิบัติซึ่งอาจทำใหเกิดความเกลียดชังและปญหาความแตกแยก
ภายในประเทศ รวมถึงสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ และสำหรับปญหา
อาชญากรรมขามชาติ อันประกอบดวย การคายาเสพติด การคามนุษย การคา อาวุธ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีแนวโนมที่จะขยายตัวและ
ควบคุมไดยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซอนจากการใชประโยชน จาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงปญหาการบังคับใชกฎหมาย ทำให
การกออาชญากรรมขามชาติทำไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน มีการพัฒนาเปนเครือขายที่
เขมแข็งและมีเจาหนาที่ ของรัฐเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังพบวาความเชื่อมโยงระหวาง การ
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติเนื่องจากการเปดเสรีดานการเดินทาง การขยายการ
ทองเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงควรจะบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันและ
สกัดก้ันภัยคุกคามดังกลาว 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5 โครงการท่ี 3) 



หัวขอ รายละเอียด 
๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน 
ในการ รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมของประชาชนในการเฝาระวังภัยคุกคามดาน
มั่นคงอยางมปีระสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของหมูบาน/ชุมชนที่เขามาเปนเครือขายการเฝาระวังภัยคุกคามดาน
ความมั่นคง (รอยละ10) 
2.รอยละของหมูบาน/ชุมชนแพรระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง(รอยละ10) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.หมูบาน/ชุมชนรอยละ 10 มีการแพรระบาดยาเสพติดรุนแรงลดลง 
2.หมูบาน/ชุมชนที่เขามาเปนเครือขายการเฝาระวังภัยคุกคามดานความมัน่คงเพิ่มข้ึนรอย
ละ 10 
3.ประชาชาชนรอยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคดีอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 
4.ประชาชนรอยละ 80 สามารถปองกันตนเองเบื้องตนได 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
2.ทุกภาคสวนมีการบูรณาการความรวมมือดานการขาว เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการเฝา
ระวังภัยคุกคามดานความมัน่คง 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานความมัน่คง   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สู
การเปนสังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
217,417,950 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมของจังหวัดสมุทรปราการ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพสมาชกิเครือขายการปองกันและแกไขปญหาการคามนษุย  
-ถายทอดองคความรูเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัต ิ
-จัดตั้งเครือขายและหาสมาชิกเครือขาย 

งบประมาณรวม 9,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 9,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1. ตำรวจภูธรจังหวัดสมทุรปราการ 
                            2.สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด
สมุทรปราการ  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางความรู ความเขาใจใหกับสมาชิกเครือขายการเฝาระวังและรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน 

-ถายทอดองคความรูเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัต ิ
-จัดตั้งจุดตรวจและคนหาสิง่ผิดกฎหมาย 

งบประมาณรวม 19,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 19,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ  
                 2.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ และพัฒนาเทคโนโลยีรองรับ
ใหเทาทันภัยคุกคามรูปแบบใหม 

-จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณที่ทันสมัยและฝกอบรมการใชงาน 
งบประมาณรวม 101,100,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

25,000,000 1,100,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 101,100,000 

ผูรับผิดชอบ: ตำรวจภูธรจงัหวัดสมุทรปราการ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การใหความรูแกนายจาง/เจาของเรือประมงทะเลเก่ียวกับการไมบงัคับใชแรงงาน 
และแรงงานขัดหนี ้

-ถายทอดองคความรู 
งบประมาณรวม 317,950 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 200,000 0 0 117,950 317,950 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางความปลอดภัยโดยรอบถนนริมเข่ือน เขตเทศบาลตำบลบางป ู
งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ: ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และอปท.ในพื้นที ่
 



หัวขอ รายละเอียด 
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การปองกันและเฝาระวังปญหาอาชญากรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและการ
กระทำผิดกฎหมาย 
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 0 0 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
                 2.สำนักงานบงัคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ในพื้นที ่

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: เพิ่มประสทิธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอย และปองกันแกไขปญหา
อาชญากรรมในหมูบาน/ชุมชน 

-จัดตั้งชุด ชรบ. และฝกอบรม  
-จัดหาวัสดุ/อุปกรณในการปฎิบตัิหนาที ่
-ฝกอบรมประชาชน เด็ก เยาวชน ในการปองกันตนเอง  

งบประมาณรวม 24,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

0 5,000,000 1,000,000 6,000,000 12,000,000 24,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมทุรปราการ 
2. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สรางภูมิคุมกันทางสังคม ตามศาสตรพระราชา 
-ประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในการกำหนดมาตรการดแูลผูเรียนที่มี
พฤติกรรมเลี่ยง   
-จัดคายทักษะชีวิต ใหกับผูเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) อบรมผูเรียน  ใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะชีวิตปองกันยาเสพติด ทะเลาะวิวาทและตั้งครรภกอนวัยอันควร และ
กิจกรรม   จิตอาสา  จำนวน  ๓ วัน  ๒  คืน 
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ    
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานศึกษาการจังหวัดสมทุรปราการ 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี 1. สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมท้ังการเขามามีสวนรวมในการตอตานภัยคุกคาม         

การรักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง เพ่ือปองกันและเตรียมการแกไขปญหาของภาค
ประชาชน 

8. สรางความตระหนักแกประชาชนในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยในการสราง                    
ความสมานฉันทและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ เตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.  ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะ
โลกรอนเกิดข้ึนพรอมกับการเพิ่มจำนวนของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง
การพัฒนาจังหวัดฯ ที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักประกอบกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดอุทกภัยที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนพื้นที่รับน้ำจากหลายจังหวัด ซึ่งในชวงฤดูฝนเกิด
ปญหาน้ำทวมขังในหลายพื้นที่ รวมทั้งปญหาอ่ืน ๆที่เกิดข้ึน เชนสถานการณไฟไหมบอ
ขยะที่สงผลเปนวงกวาง และสรางความเสียหมายใหกับทรัพยสินของประชาชน จึง
จำเปนตองพัฒนาความสามารถ ความรู ทักษะ ประสบการณ และการเตรียมความ
พรอมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณและภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตข้ันปองกัน สำหรับการแกไขและการฟนฟูสถานการณผลกระทบจากวิกฤตการณ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่มนุษยสรางข้ึนในระดับรุนแรงมากข้ึน ควบคูกับการ
ขยายความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดการกับภัยพิบัติดังกลาว 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพรอมระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และระดับชุมชน เพื่อ
รองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งดานสาธารณภัย ภัยพบิัต ิและโรคอุบัติใหมรวมถึงการ
บรรเทา ฟนฟูหลังภัยพบิัต ิ
2.เพื่อบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก 
ทั้งการแจงเตือนภัย การปองกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟนฟผูลที่
เกิดข้ึน 
3.พัฒนาและสนับสนนุการมีระบบฐานขอมูลเฝาระวังและเตรียมพรอมดานภัยพิบัตทิี่
ทันสมัยและเอ้ือตอการเตือนภัยลวงหนาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนไดรับการเตรียมความพรอมในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามดานตาง ๆ (รอยละ20) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชาชนรอยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคดีอาชญากรรม
และยาเสพตดิ 
2.ประชาชนรอยละ 20 สามารถปองกันตนเองจากภัยคุกคามดานตาง ๆ  
ผลลัพธ 
1.ประชาชนในพื้นทีไ่ดรับการเตรียมความพรอมในการเฝาระวังปองกันภัย การระงับภัย 
การบรรเทาภัย และการฟนฟูผลที่เกิดข้ึน 
2.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5 โครงการท่ี 4) 



หัวขอ รายละเอียด 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรดานความมัน่คง   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
แกไขปญหาน้ำทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยนื 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการ
เปนสังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
6) นโยบายสำคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
 มีพรอมดำเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

ดำเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
384,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ เตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ถายทอดองคความรูใหกับประชาชน ในการปองกันภัยพิบัติเบื้องตน 
-อบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันสาธารณภัย และอ่ืน ๆ  

งบประมาณรวม 25,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางเครือขายและถายทอดองคความรูในการเฝาระวงัและเตือนภัยที่เกิดภัย
ธรรมชาต ิ

-จัดตั้งเครือขายการเฝาระวัง พรอมทั้งพัฒนาทักษะ 
-จัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกเฝาระวังและเตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาต ิ

งบประมาณรวม 29,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 9,000,000 29,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ  

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 

กิจกรรม: จัดหาอุปกรณในการปองกันภัยพิบัติ การแจงเตือน การระงับภัย การบรรเทา
ภัย 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

-ซอมแซม/บำรุงรักษาเคร่ืองมือ และวัสดุ/อุปกรณ 
-จัดหาเคร่ืองมือ และวัสดุ/อุปกรณเพิ่มเติม 

งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.ที่เก่ียวของ 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
รับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย 
-จัดตั้งศูนยขอมูลในการเตือนภัย และเผยแพรขอมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย 

งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            2.อปท.ที่เก่ียวของ 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การฟนฟู และเยียวยาผูทีไ่ดรับผลกระทบจากภัยพิบตัิที่เกิดข้ึน 
-แจกจายถุงยังชีพ 
-ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
-จัดหาสิง่อำนวยความสะดวก 

งบประมาณรวม 250,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,00

0 

ผูรับผิดชอบ: สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 1.กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                2.อปท.ที่เก่ียวของ 
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การเตรียมความพรอมซักซอมแผนเผชิญเหตุเก่ียวกับภัยพิบัติตาง ๆ 
-ฝกซอมแผนเผชิญเหตุเก่ียวกับภัยพิบัติตาง ๆ 
-จัดหาวัสดุ/อุปกรณในการฝก 

งบประมาณรวม 20,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1.สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมทุรปราการ 
2.ตำรวจภูธรจังหวัดสมทุรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ:สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ 
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สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 

หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

เปาหมายการพัฒนา “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” 

ภายใต วิสัยทัศนในการพัฒนาพ้ืนท่ี (Area Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 

แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสมดุล 

กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” 

ภายใต วิสัยทัศนในการพัฒนาพ้ืนท่ี (Area Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 

แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสมดุล 

กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

 

คงเดิม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ตามเปาหมาย 
การพัฒนา 

1) พั ฒ น าภ าค อุ ต ส าห กรรม ภ าคก ารผลิ ต แล ะ
เกษตรกรรมแบบครบวงจรใหมีศักยภาพและปลอดภัย
ตอสิ่ งแวดลอม  โดยการเพ่ิ มผลผลิต ท่ี มี คุณ ภาพ          
ไดมาตรฐาน และฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความอุดมสมบูรณ 
2) คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและท่ัวถึง ไดรับบริการทางการแพทย ท่ีดี         
มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมี
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีเพียงพอ 

1) พั ฒ น าภ าค อุ ต ส าห กรรม ภ าคก ารผลิ ต แล ะ
เกษตรกรรมแบบครบวงจรใหมีศักยภาพและปลอดภัย
ตอสิ่ งแวดลอม  โดยการเพ่ิ มผลผลิต ท่ี มี คุณ ภาพ          
ไดมาตรฐาน และฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติใหมี
ความอุดมสมบูรณ 
2) คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและท่ัวถึง ไดรับบริการทางการแพทย ท่ีดี         
มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมี
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีเพียงพอ 

คงเดิม 



หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

3) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคา การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
เชน ถนนสายหลัก สายรอง ระบบขนสงทางรางไฟฟา 
ประปา ฯลฯ ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนา
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
4 ) มี รายได จาก กิจกรรมการท องเท่ี ยว เชิ งนิ เวศ            
เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิต
ชุมชน และกิจกรรมสันทนาการท่ีมีความหลากหลาย 
แหล งท อ ง เท่ี ยว ท่ี ได ม าตรฐาน  เพ่ื อ เพ่ิ มจำนวน
นักทองเท่ียวเพ่ิมคาใชจายตอหัว และการกลับมา   
เท่ียวซ้ำ 

3) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคา การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
เชน ถนนสายหลัก สายรอง ระบบขนสงทางรางไฟฟา 
ประปา ฯลฯ ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนา
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
4 ) มี รายได จาก กิจกรรมการท องเท่ี ยว เชิ งนิ เวศ            
เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิต
ชุมชน และกิจกรรมสันทนาการท่ีมีความหลากหลาย 
แหล งท อ ง เท่ี ยว ท่ี ได ม าตรฐาน  เพ่ื อ เพ่ิ มจำนวน
นักทองเท่ียวเพ่ิมคาใชจายตอหัว และการกลับมา   
เท่ียวซ้ำ 

ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจาการคากับเขต
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปน
มิ ต ร กั บ สิ่ งแ วด ล อ ม  รวม ท้ั งอ นุ รั กษ แ ล ะฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-------------- 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

-------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค        
และสาธารณูปการใหเพียงพอเทาเทียม และท่ัวถึง 

 
-------------- 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี  3  สงเสริมระบบ Logistics 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูเจรจา
การคากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงให
สมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ   
ในการแขงขัน 

 
 
 

 
-------------- 

 
 
 

คงเดิม 
มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสวนของตัวชี้วัดท่ี 2.2    
“รอยละท่ีลดลงของจำนวนการวางงาน (รอยละ 5)” 
เปน “รอยละของผูวางงาน ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ (รอยละ 5)” 

-------------- 
 

คงเดิม 
มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสวนของกลยุทธท่ี3.1.3 
“รณรงค  และบั งคับใชกฎหมายกับผู ใชรถใชถนน         
เพ่ือเสริมสรางวินัยการจราจรและพัฒนาสิ่งอำนวย 
ความสะดวกดานการจราจร” เปน “รณรงค และบังคับ
ใชกฎหมายกับผู ใช รถใชถนนเพ่ือเสริมสรางวินั ย
ก ารจราจ รและ พั ฒ น าสิ่ งอ ำน วยค วาม สะด วก           
ด านการจราจร รวม ท้ั งบ ริการขนส งสาธารณ ะ            
ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 

-------------- 
 
 
 



หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พั ฒ นาแห ล งท อ ง เท่ี ย ว  สิ น ค า  ก ารบ ริก ารและ
ประชาสัมพันธให เปน ท่ีรูจักและประทับใจ   ของ
นักทองเท่ียวทุกกลุมเปาหมาย (Tourism        for All) 

 
 
 

 
 

-------------- 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสรางความปลอดภัย        
ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนา
ระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความม่ันคง 
พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน 

 
 

คงเดิม 
มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสวนของกลยุทธท่ี4.1.8 
“พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค าและบริการ           
ดานการทองเท่ียว เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม รวมท้ังจัดหา
ชองทางการจำหนายใหสอดรับ กับความตองการ              
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	00 ปก
	01 ส่วนที่ 1
	1.1 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด
	1.1.1 ด้านกายภาพ
	1) ลักษณะทางกายภาพ
	1.1) ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 – 101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมา...
	1.2) สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา               มีลำคลองรวม 63 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดฯ ไม่มีพื...
	(1) บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา  ทำสวน และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัย และเขต พาณิชยกรรม ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
	(2) บริเวณตอนใต้ชายติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลท่วมถึง  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม เหมาะแก่การทำป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง
	(3) บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ สำหรับระบายน้ำและเก็บกักน้ำ อำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทำนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้...

	1.3) สภาพภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบพื้นที่ชายทะเล ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก                  ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณ...
	1.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินจากผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปราการได้มีการใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ             พ.ศ. 2556 ตามที่ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภ...

	2) ด้านการปกครอง
	2.1) การปกครอง แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อำเภอ ซึ่งมี 50 ตำบล                    394 หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหาร                 ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จำนวน 22 แห่ง (1 เทศบาลนคร 7 ...
	(1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 10 แห่ง : เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษา เทศบาลตำบล สำโรงเหนือ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลแพรกษา และเทศบาลตำบล...
	(2) อำเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง : เทศบาลตำบลบางบ่อ เทศบาลตำบล      คลองสวน เทศบาลตำบลคลองด่าน และเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อบต. 6 แห่ง : บางเพรียง บ้านระกาศ      คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง
	(3) อำเภอบางพลี ประกอบด้วย เทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลตำบลบางพลี อบต. 5 แห่ง : บางพลีใหญ่ บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ
	(4) อำเภอพระประแดง ประกอบด้วย เทศบาล 3 แห่ง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้ำผึ้ง บางกะเจ้า  และบางกอบัว
	(5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย เทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์และเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง : บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ
	(6) อำเภอบางเสาธง ประกอบด้วย เทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลตำบลบางเสาธง อบต.           3 แห่ง : บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่

	2.2) การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

	3) โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงการบริการ
	3.1) การคมนาคมและการขนส่ง
	(1) การคมนาคมทางบก
	(1.1) ทางหลวงสายหลัก
	(1.2) ทางหลวงสายรอง
	(1.3) เส้นทางการคมนาคมอื่น ๆ ที่สำคัญ

	(2) การคมนาคมทางน้ำ
	(3) การคมนาคมทางอากาศ
	(3.1) สถานการณ์และแนวโน้มการขนส่งทางอากาศ

	(4) การคมนาคมระบบราง
	(4.1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
	(4.2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
	(4.3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง



	4) ด้านการใช้ไฟฟ้า
	4.1) การให้บริการการไฟฟ้า
	4.2) สถิติการใช้ไฟฟ้า

	5) ด้านการใช้บริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
	5.1) ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการในพื้นที่
	5.2) สถิติการให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่

	6) การบริการไปรษณีย์

	1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
	1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)
	2) โครงสร้างรายได้หลัก
	2.1) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
	(1) นิคมอุตสาหกรรม การแบ่งพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
	(1.1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ
	(1.2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม                 เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของปร...

	(2) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

	2.2) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม
	(1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเกษตร

	2.3) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
	(1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยว
	(1.1) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
	(1.2) ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP



	3) ศักยภาพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
	3.1) ข้อมูลพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

	4) ด้านการประมง
	4.1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
	4.2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

	5) ด้านปศุสัตว์
	6) สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตร
	7) การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
	8) บทวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ/รายได้ในระดับมหภาคและครัวเรือน

	1.1.3 ด้านสังคมและความมั่นคง
	1) ประชากร
	1.1) ประชากรและโครงสร้างประชากร
	(1) จำนวนประชากร
	(2) ประชากรตามทะเบียนราษฎร
	(3) ประชากรแฝง

	1.2) ประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ
	1.3) ประชากรจำแนกตามการนับถือศาสนา

	2) กลุ่มชาติพันธุ์
	3) สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน
	3.1) การมีงานทำ ผู้มีงานทำในจังหวัดฯ มีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ            มีจำนวน 21,964 คน (คิดเป็น ร้อยละ 1.63 ของผู้มีงานทำทั้งหมด) และเป็นผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร     จำนวน 1,322,103 คน  (คิดเป็นร้อยละ 98.37 ของผู้มีงานทำทั้งหมด) โดยทำงา...
	3.2) การว่างงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ว่างงานประมาณ 19,288 คน มีอัตราว่างงานต่ำ อยู่ที่ร้อยละ 1.36 โดยเป็นเพศชาย จำนวน 9,228 คน และเพศหญิง จำนวน 9,283 คน
	3.3) การบริหารจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562)  นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 24,064 อัตรา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 12,709 คน และมีการบรรจุงาน จำนวน 9,444  คน คิดเป็นอัตราการบรรจุงานต่อ...
	3.4) แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562     มีแรงงานต่างด้าว  จำนวน 121,570 คน จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
	3.5) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือด้านแรงงาน จำนวน 7,129 คน ดังนี้
	3.6) การคุ้มครองแรงงาน การตรวจแรงงานสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ             พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) ทั้งสิ้น 1,149 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 102,138 คน                โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.04 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 1,138...
	3.7) การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ทั้งสิ้น 367 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จำนวน 61,375 คน พบว่า สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย มีจำนวน 366 แห...
	3.8) การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล         ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จังหวัดสมุทรปราการ  มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน จำนวน 10,922 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 ว...
	3.9) การเลิกจ้างแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เลิกกิจการจำนวน 88 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 1,117 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 4 คน จำนวน 69 แห่ง (ร้อยละ 78.40) จำนวนลูกจ...
	3.10)  สถานประกอบการและลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานประกอบการ จำนวน 22,820 แห่ง ลูกจ้างมาตรา 33 จำนวน 733,557 คน

	4) การศึกษา
	4.1) สถานศึกษา
	(1) สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
	(2) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(3) สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
	(4) สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
	(5) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ

	4.2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา

	5) ด้านการสาธารณสุข
	5.1) สถานรักษาพยาบาล
	5.2) สถานบริการสุขภาพ การพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุข
	5.3) บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ
	5.4) อายุคาดเฉลี่ยของคนจังหวัดสมุทรปราการ
	5.5) สถานที่รับบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
	5.6) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสาธารณสุข
	5.7) ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ลำดับแรก

	6) ศาสนสถาน
	7) สถานการณ์และแนวโน้มด้านอาชญากรรม
	8) สถานการณ์และแนวโน้มด้านยาเสพติด
	8.1) สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสมุทรปราการ
	(1) ด้านการค้าและการแพร่ระบาด
	(2) ด้านการบำบัดรักษา
	(3) การร้องเรียนของประชาชน


	9) สถานการณ์ด้านครอบครัว
	10) สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน
	11) สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุ
	11.1) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 139,861 คน (ปี 2562) โดยกระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ตามตารางที่ 1.1-53 ดังนี้
	11.2) องค์กรและภาคีเครือข่าย การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ     ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลมีจำนวนมาก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล เครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบล ช...
	11.3) กองทุน ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

	12) สถานการณ์ด้านคนพิการ
	13) สถานการณ์ด้านความมั่นคงของมนุษย์

	1.1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านทรัพยากรป่าไม้
	2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านคุณภาพของดิน
	3) สถานการณ์และแนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแผ่นดินทรุดตัว
	4) ทรัพยากรน้ำ
	4.1) ลักษณะทางกายภาพ
	4.2) การบริหารจัดการน้ำ
	(1) พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
	(2) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ
	(3) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ


	5) ทรัพยากรป่าชายเลน
	5.1) พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน
	5.2) สัตว์ที่พบในป่าชายเลน
	5.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน

	6) สถานการณ์ขยะและของเสียอันตราย
	6.1) สถานการณ์ขยะมูลฝอย
	6.2) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
	(1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลบางปลา ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่สำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยประมาณ 50 ไร่ พบว่ามีขยะเก่าสะสมจำนวน 490,000 ตัน การบริหารจัดการ เป็นการกำจัดแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) แต่เดิมมีองค์กรปกครองส่วน...
	(2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลแพรกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่สำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยประมาณ 150 ไร่ พบว่า มีขยะเก่าสะสมจำนวน 4,000,000 ตัน การบริหารจัดการ เป็นการกำจัดแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) มีบริษัท   ...
	(3) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลแพรกษาใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ประมาณ 161 ไร่ พบว่ามีขยะเก่าสะสมจำนวน 1,600,000 ตัน การบริหารจัดการเป็นการกำจัดการฝังกลบโดยมีการควบคุม (Control Dump) มีบริษัท อีสเทิร...

	6.3) สถานการณ์ด้านกากอุตสาหกรรม
	6.4) เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

	7) สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
	7.1) สถานการณ์คุณภาพอากาศ
	7.2) สถานการณ์ด้านมลภาวะทางเสียง

	8) สถานการณ์คุณภาพน้ำ
	8.1) คุณภาพน้ำแหล่งผิวดิน
	8.2) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
	8.3) คุณภาพน้ำบาดาล
	(1) แอ่งน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
	(2) เขตวิกฤติน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ




	1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
	1.2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
	1) ประเด็นปัญหาในท้องถิ่น
	1.1) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1.2) ปัญหาด้านสังคม
	1.3) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	2) ความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไข


	1.3 ผลการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
	1) สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา
	1.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	1.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	1.3) สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 และข้อเสนอแนะ
	(1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...
	(1.1) ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย  (2) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และ (4) ด้านการบริห...
	(1.2) ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนา, กลยุทธ์หลักรวมทั้ง Positioning ของจังหวัดให้ประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ให้ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและโอกาสใ...

	(2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง
	(2.1) ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ (2) ด้านการส่งเสริมสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (3) ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และ (4) ด้านการพัฒนาโครงส...
	(2.2) ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนา, กลยุทธ์หลักรวมทั้ง Positioning ของจังหวัดให้ประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ให้ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการเป็นเมืองน่าอยู่...

	(3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3: ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
	(3.1) ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงตามแผนพัฒนาภาคกลาง ซึ่งจะมาพร้อมกับรถไฟฟ้า จำนวน 3 ...
	(3.2) ข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานในช่วง 2 ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา พบว่าแผนงาน/โครงการในด้านกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม โครงการที่มีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในเขตชุมชนเมืองจะประสบปัญหาความล่าช้าของการดำเนินงานอันมีอุปสรรคมาจากการ...

	(4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4: ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All)
	(4.1) ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด (2) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา
	(4.2) ข้อเสนอแนะ ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในด้านการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดฯ ได้พยายามส่งเสริมให้มีแผนงา...

	(5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5: เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง
	(5.1) ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ (2) ด้านการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และ (3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	(5.2) ข้อเสนอแนะ เนื่องจากประเด็นการพัฒนาที่ 5 จะมีภารกิจส่วนใหญ่อยู่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคง    ซึ่งเป็นภารกิจปกติ หรือ ภารกิจประจำของแต่ละหน่วยงาน จากการดำเนินงานในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาพบว่าส่วนราชการและหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความมั่นคง ยังไม่สามารถจ...


	1.4) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


	2.1 บทวิเคราะห์
	2.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
	1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth – IG )
	2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness – GC )
	3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth – GG )
	4) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ (Growth Efficiency – GE )
	5) สำหรับประเด็นที่จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญ มีดังนี้

	2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index- HAI)
	1) สรุปภาพรวมความก้าวหน้าของคนจังหวัดสมุทรปราการ

	2.1.3 ความก้าวหน้าและล้าหลังในระดับตัวชี้วัดของดัชนีย่อยต่าง ๆ ที่สำคัญของคน จังหวัดสมุทรปราการ
	1) ตัวชี้วัดของดัชนีย่อยที่มีความก้าวหน้า
	1.1) สุขภาพ
	1.2) การศึกษา
	1.3) ชีวิตการงาน
	1.4) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
	1.5) ชีวิตครอบครัวและชุมชน
	1.6)  การคมนาคมและการสื่อสาร

	2) ตัวชี้วัดของดัชนีย่อยที่มีความล้าหลัง
	2.1) สุขภาพ
	2.2) ชีวิตการงาน
	2.3) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
	2.4) การคมนาคมและการสื่อสาร
	2.5) การมีส่วนร่วม


	2.1.4 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร
	1)  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
	1.1) จุดแข็ง (Strengths)
	(1) มีศักยภาพและโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่สุดของประเทศ (7,817 แห่ง) นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจัก...
	(2)  มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอันดับ 3 ของประเทศ (38,989 ราย) รองจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดนนทบุรี มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 698,216.62 ล้านบาท
	(3) มีโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมชุมชน  ด้านความปลอดภัย สุขภาพประชาชน อาชีวอนามัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศและนานาชาติ
	(4) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) ในปี       พ.ศ. 2560 จำนวน 717,053 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง  และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัวจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังห...
	(5) มีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ อาทิ การขนส่งทางอากาศ              ที่เป็น Hub of Southeast Asia การคมนาคมทางบก เช่น ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนาภิเษก            และมีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย เช่น รถไฟฟ้า มีท่าเรือและคลังสิน...
	(6) มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสาธารณูปการ
	(7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ             เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ รองรับการลงทุนและการขยายตัวของเมืองรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
	(8) มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์พระประแดง            ของชาวไทยรามัญ ประเพณีรับบัว และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีชื่อเสียง และมีศักยภาพ              ในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น วัดบางพลีใหญ่ใน สถานตากอากาศบางป...
	(9) จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองปริมณฑลที่มีการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย และการค้า            การลงทุน ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

	1.2) จุดอ่อน (Weaknesses)
	(1) มีประชากรแฝง ประมาณ 1.2 ล้านคนเศษ และแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 200,000 คน ซึ่งประชากรเหล่านี้จะขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าบ้านที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่และดำรงรักษาไว้            ซึ่งอัตลักษณ์ที่งดงามเพื่อให้เป็นเสน่ห์ของเมืองสำหรับแขกผู้มาเยือน และขาดคว...
	(2) จังหวัดสมุทรปราการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society (มีประชากรผู้สูงอายุ             ร้อยละ 14) ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ GDP รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณ              และการคลัง ผลิตภาพแรงงาน การจ้างงาน และความต้องการผลิต...
	(3) การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับผังเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขยายตัวชุมชนเมืองและสภาวะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปัญหามลพิษทางน้ำ ข...
	(4) ขาดการบูรณาการแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง            แผนลดและขจัดมลพิษที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย ฯลฯ
	(5) การขาดแคลนแรงงานวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีทักษะ (Skilled Labor) อาทิ ช่างฝีมือ แรงงานที่มีทักษะการใช้ภาษาสากลและภาษาอาเซียน รวมทั้งปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ
	(6) ปัญหาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม              ส่งผลให้ประชากรมีช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น
	(7) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ขาดการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) และขาดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(Technology Transfer)
	(8) ที่ดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การลงทุนภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น
	(9) ภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง

	1.3) โอกาส (Opportunities)
	(1) เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกส่งผล              ต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดด้านการพัฒนาเมืองเช่น การขยายรถไฟฟ้าจำนวนอย่างน้อย 3 สายทาง        โดยสายสีม่วง จากกรุงเทพสู่จังหวัดสมุทรปราการทั้งฝั่งอำเภอพระประแดง บนถนนสุขสว...
	(2) เป็นที่ตั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องหลากหลายสาขา             ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการการศึกษา การท่องเที่ยว และที่อยู่อา...
	(3) กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ อาทิ กิจกรรมปั่นจักรยานบริเวณบางกระเจ้าหรือกระเพาะหมูที่เป็นปอดของกรุงเทพและเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์              แบบ One day Trip สอดคล้องกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเพิ...
	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยกำหนดให้ภาคกลางเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย และจังหวัดสมุ...
	(5) ผังประเทศไทยปี พ.ศ. 2600 กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กลาง                ด้านคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน

	1.4) ภัยคุกคาม (Threats)
	(1) ด้านเศรษฐกิจ
	(2) ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง อาทิเช่น
	(3) ด้านสังคม


	2) การกำหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
	2.1) ทางเลือกเชิงรุก (SO Strategy)
	2.2) ทางเลือกเชิงป้องกัน (ST Strategy)
	2.3) ทางเลือกเชิงแก้ปัญหา (WO Strategy)
	2.4) ทางเลือกเชิงรับ (WT Strategy)
	(1) ประเด็นยุการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...
	(2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และ        การจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ   เท่าเทียม และทั่วถึง (SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,)
	(3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (SO1,SO...
	(4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า  การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All) (SO2,SO3,ST2)
	(5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน (WO1,WO2,WO6,WT1)
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