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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และพระราชกฤษฎีกา             
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา           
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้จังหวัดฯ มีคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และให้มีการระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่        
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยจังหวัดฯ ปรับปรุง
เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
จ านวน 2 ครั้ง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาว่า “เป็นศูนย์กลาง Logistics เพ่ือการ
ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นแหล่ง
รองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ” และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาว่า                 
“เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่”  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. 
แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่       
2 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฉบับทบทวนฯ โดยให้ปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นช่วงเวลา 
พ.ศ. 2561-2565 และปรับสาระของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) แผนปฏิบัติราชการจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทิศทางแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะรายสาขา ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี         
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Thailand 4.0 (Micro Cluster) และปัญหาความต้องการในพ้ืนที่        
ในลักษณะ One Plan 
 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน รอบปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) ของจังหวัดฯ          
และผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
และผู้แทนทีมบูรณาการกลาง ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย โดยมีการชี้แจงแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี การระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพโดยวิธี SWOT 
Analysis เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน             
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนา พันธกิจ ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ประเด็นการ
พัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และจัดท าบัญชีโครงการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ 
โดยได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดว่า “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” เป้าหมายในการ
พัฒนาพ้ืนที่ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต   



ที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย” โดยมีต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ประกอบด้วย 1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการส่งออก (Eco-Industrial Town) 2) เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและ
กระจายสินค้าเพ่ือรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์ 3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่      
ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง ซึ่งจังหวัดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะได้น าไปใช้เป็นแนวทาง     
ในการพัฒนาจังหวัดและบูรณาการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 
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  พ.ศ. 2558 – 2561        42 
ตารางที่  1.28 แสดงยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP แยกตามรายอ าเภอ ปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561         42 
ตารางที่  1.29 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)  
  สูงสุด 5 อันดับ         43 
 

 
 



สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
ตารางที่   1.30 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) 
  สูงสุด 10 อันดับแรก        44 
ตารางที่  1.31 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559  
  ณ ราคาประจ าปี         45 
ตารางที่  1.32  แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต 
  จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2556 – 2560      46 
ตารางที่  1.33  แสดงจ านวนประชากรแยกตามอ าเภอ พ.ศ. 2560 – ธันวาคม 2562 47 
ตารางที่  1.34  แสดงจ านวนประชากรแยกตามอ าเภอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   49 
ตารางที่  1.35 แสดงประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559 – 2562    50 
ตารางที่  1.36 แสดงอัตราส่วนนักเรียน/ครู นักเรียน/ห้องเรียน จ าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2562  54 
ตารางที่  1.37 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2562  55 
ตารางที่  1.38 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จ าแนกตามรายอ าเภอ   56 
ตารางที่  1.39 แสดงข้อมูลแสดงข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามสังกัด  57 
ตารางที่  1.40 แสดงข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการแพทย์จ าแนกวิชาชีพหลัก    58 
ตารางที่  1.41 แสดงข้อมูลรายชื่อสถานีอนามัยสถานที่รับบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ 
  ผู้ติดสารเสพติดในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ       58 
ตารางที่  1.42  ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) 10 อันดับ 
  จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พ.ศ. 2562     60 
ตารางที่  1.43 แสดงปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ล าดับแรก   61 
ตารางที่  1.44  แสดงจ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่       61 
ตารางที่  1.45  สถิติข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556-2558  62 
ตารางที่  1.46 จ านวนคดียาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559-2562   64 
ตารางที่  1.47 ผลการจับกุมยาเสพติดข้อหาหลักในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2562  64  
ตารางที่  1.48 จ านวนของกลางและมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึด ปี 2561-2562    64 
ตารางที่  1.49 เปรียบเทียบพ้ืนที่ที่มีผู้เข้าการบ าบัดรักษาเรียงตามล าดับ ปี 2561-2562  65 
ตารางที่  1.50 จ านวนเรื่องร้องเรียนจ าแนกรายเดือนในห้วงเดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562 66 
ตารางที่  1.51 แสดงจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ จ าแนกรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560  67 
ตารางที่  1.52 แสดงจ านวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 68 
ตารางที่  1.53  แสดงจ านวนสมาชิกของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ     68 
ตารางที่  1.54  แสดงข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ประสบปัญหา  
  ด้านสถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ      69 
ตารางที่  1.55 แสดงข้อมูลสถานการณ์สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม    69 
ตารางที่  1.56  แสดงข้อมูลจ านวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2562 จ าแนกตามอ าเภอ 70 
ตารางที่  1.57  สถิติข้อมูลคนพิการจ าแนกตามประเภทความพิการ     70 
ตารางที่  1.58  แสดงข้อมูลดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560     72  
ตารางที่  1.59  เนื้อที่ป่าไม้ต่อเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 – 2561  72 
ตารางที่  1.60  แสดงข้อมูลรายชื่อคลองสายต่าง ๆ ในเขตจังหวัดฝัง่ตะวันออก จ าแนกตามความรับผิดชอบ 74   
ตารางที่  1.61  การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน ตามเขตอ าเภอ   78 
 

 



สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
ตารางที่  1.62  การคาดการณ์จ านวนประชากรและปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2583       78 
ตารางที่  1.63  บัญชีสรุปปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2562      80 
ตารางที่  1.64  บัญชีปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่อันตราย) ที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 
  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2562      80 
ตารางที่  1.65  บัญชีปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (อันตราย) ที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 
  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2562      81 
ตารางที่  1.66  สถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
   รับแจ้ง ปี พ.ศ. 2559 – 2562       81 
ตารางที่  1.67  แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง     86 
ตารางที่  1.68  ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  91 
ตารางที่  1.69  ยุทธศาสตร์และผลการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560   96 
ตารางที่  1.70  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 – 2560        97   
ตารางที่  1.71  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 – 2560        98 
ตารางที่  1.72  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 – 2560        99   
ตารางที่  1.73  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 – 2560        100 
ตารางที่  1.74  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 – 2560        101 
ตารางที่ 1.75 ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 102 
ตารางที่ 1.76 ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 106 
ตารางที่  1.77  ยุทธศาสตร์และผลการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565   109 
ตารางที่  1.78  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 – 2565        110   
ตารางที่  1.79  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 – 2565        110 
ตารางที่  1.80  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 – 2565        111   
ตารางที่  1.81  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 – 2565        112 
ตารางที่  1.82  สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 – 2565        113 
 
 
 
 
 



สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 
ตารางที่  2.1  แสดงข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ  115 
ตารางที่  2.2  แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ   116 
ตารางที่  2.3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าระหว่างคนจังหวัดสมุทรปราการกับภาคกลาง 
 และประเทศ         121 
ตารางที่  2.4 แสดงดัชนีความก้าวหน้าจังหวัดสมุทรปราการตามข้อมูลของตัวชี้วัด 
  และล าดับที่ของตัวชี้วัดในระดับประเทศ      124 
ตารางที่  2.5  การก าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค (TOWS Matrix)    128 
ตารางที่  2.6  ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม      128 
ตารางที่  2.7 ความสอดคล้องประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญภำพ 
 
ภาพที่ 1.1  พระสมุทรเจดีย์         1 
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ภาพที่ 1.3  ภาพจ าลองรถไฟสายแรกของประเทศไทย และภาพหมู่ข้าราชการเมืองสมุทรปราการ 2 
ภาพที่ 1.4  ตราจังหวัดสมุทรปราการ        3 
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  ได้แก่ ดอกดาวเรือง        3 
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ภาพที่ 1.8  แผนภาพแสดงผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทไว้  6 
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ภาพที่ 1.10 แสดงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ    11 
ภาพที่ 1.11 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ 
  (วงแหวนกาญจนาภิเษก)         12 
ภาพที่ 1.12 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง   13 
ภาพที่ 1.13 สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  
  จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 – 2561   14 
ภาพที่ 1.14 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต  
  ปี 2560          18 
ภาพที่ 1.15 แสดงพื้นท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู      20 
ภาพที่ 1.16 แผนภาพแสดงพ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี     20 
ภาพที่ 1.17 แสดงพื้นท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)    20 
ภาพที่ 1.18 แสดงพื้นท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)     20 
ภาพที่ 1.19 แสดงสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
  พ.ศ. 2559 – 2561        22 
ภาพที่ 1.20 แสดงลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2559 – 2561  23 
ภาพที่ 1.21 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ  
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ภาพที่ 1.22 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สมุทรปราการ ณ ราคาประจ าปี  
  พ.ศ. 2548-2559         43 
ภาพที่  1.23 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) สมุทรปราการ  
  ปี พ.ศ. 2548 –2559        44 
ภาพที่  1.24 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต 
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ภาพที่  1.25 แสดงจ านวนประชากร พ.ศ. 2560 – 2562 จ าแนกรายอ าเภอ    48 
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ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัด
สมุทรปราการ 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

1.1 สภาพท่ัวไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด 
 

 
 

ภาพที่ 1.1  พระสมุทรเจดีย์ 
 

“สมุทรปราการ” เป็นเมืองท่ีมีความส้าคัญมาแตํโบราณ เนื่องจากท่ีต้ังเป็นเขตยุทธศาสตร๑ทางน้้า           
ค้าวํา "สมุทรปราการ" มาจาก ค้าวํา "สมุทร" ซึ่งแปลวําทะเล และ "ปราการ" ท่ีแปลวํา ก้าแพง จึงมี
ความหมายโดยรวมวํา "ก้าแพงริมน้้า" และหากย๎อนหลังไป 800 ปีเศษ ชนชาติขอมซึ่งมีความรุํงเรือง                   
อยูํ ในขณะนั้นได๎สร๎างเมืองพระประแดงบริเวณปากแมํน้้าเจ๎าพระยาเพื่อเป็นเมืองหน๎าดํานซึ่งสันนิษฐานวํา        
ในป๓จจุบันคือบริเวณทําเรือคลองเตย และตํอมาแผํนดินบริเวณรอบเมืองพระประแดงนั้นได๎งอกออกไปในทะเล
โดยทิศใต๎แผํนดินงอกถึงแถบต้าบลปากคลองบางปลากดซึ่งอยูํทางฝ๓่งขวาของแมํน้้าเจ๎าพระยา และทางฝ๓่งซ๎าย
ของแมํน้้าเจ๎าพระยาแผํนดินได๎งอกถึงบริเวณต้าบลบางด๎วน บางหมู และบางนางเกรง ท้าให๎เมืองพระประแดง
มีความส้าคัญลดลง เนื่องจากอยูํหํางจากบริเวณปากแมํน้้า ตํอมาประมาณปี พ.ศ. 2163-2171 สมเด็จพระเจ๎า
ทรงธรรมกษัตริย๑แหํงกรุงศรีอยุธยา ได๎โปรดให๎สร๎างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหมํ เพื่อเป็นเมืองปากน้้าหน๎าดําน
ของกรุงศรีอยุธยา และใช๎เป็นสถานท่ีท้าการค๎าขายกับชาวฮอลันดาโดยทรงพระราชทานท่ีดินบริเวณ                  
คลองบางปลากด ให๎ชาวฮอลันดาไว๎เป็นเมืองการค๎าซึ่งเรียกวํา "นิวอัมสเตอร์ดัม"  

ในปี พ.ศ. 2306 สมัยกรุงธนบุรี เป็นสมัยท่ีสร๎างราชธานีใหมํ สมเด็จพระเจ๎าตากสิน โปรดเกล๎าฯ ให๎รื้อ
ก้าแพงเมืองพระประแดงเดิมท่ีต้าบลราษฎร๑บูรณะ เพื่อไปสร๎างก้าแพงพระราชวังจึงท้าให๎ก้าแพงเมืองพระประแดงเดิม
สูญหายส้ินซากนับแตํนั้นมา  
 ในปี พ.ศ. 2352 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็น
ความส้าคัญท่ีจะต๎องสร๎างเมืองทางชายฝ๓่ง เพื่อปูองกันศัตรูที่จะรุกล้้ามาจากทางทะเลสํูแมํน้้าเจ๎าพระยา ซึ่งเดิม
มีเมืองพระประแดงและเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองหน๎าดําน แตํอยูํในสภาพทรุดโทรมมาก พระองค๑จึงด้าริ             
ท่ีจะบูรณะเมืองพระประแดง ซึ่งอยูํทางด๎านขวาของแมํน้้าเจ๎าพระยา ระหวํางเมืองสมุทรปราการและกรุงเทพฯ
โดยโปรดเกล๎าฯ ให๎สมเด็จพระบวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท ลงส้ารวจพื้นท่ีบริเวณปากน้้าเจ๎าพระยา เพื่อสร๎าง
เมืองขึ้นใหมํและสร๎าง "ปูอมวิทยาคม" ท่ีฝ๓่งซ๎ายของแมํน้้าเจ๎าพระยา 
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 ในปี พ.ศ. 2362 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎
ด้าเนินการสร๎างปูอมท่ีส้าคัญหลายปูอม และทรงพระราชทานนาม ใหมํวํา "เมืองนครเขื่อนขันธ์" และทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณให๎อพยพครอบครัวชาวมอญ โดยมีชายฉกรรจ๑ประมาณ 300 คน ซึ่งมีพระยาเจํงเป็นผ๎ูน้าจากเมือง
ปทุมธานีมาอยูํ ณ เมืองนครเข่ือนขันธ๑ เพื่อเป็นก้าลังส้าคัญในการรักษาเมือง  นอกจากการสร๎างเมืองนครเขื่อน
ขันธ๑แล๎วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ยังทรงสร๎างเมืองสมุทรปราการขึ้นมาใหมํ เนื่องจากทรงไมํไว๎วางใจ
ญวนนัก ประกอบกับเมืองสมุทรปราการเองก็เป็นเมืองท่ีอยูํติดกับทะเลมากกวํา จึงทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างปูอม
เพิ่มอีก จ้านวน 6 ปูอมท้ังด๎านซ๎ายและขวาของแมํน้้าเจ๎าพระยา  
 

 

ภาพที่ 1.2 ปูอมแผลงไฟฟูา 
 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รัฐบาลไทยได๎อนุมัติสัมปทาน           
แกํบริษัทชาวเดนมาร๑ก เพื่อสร๎างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย ระหวําง กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แตํบริษัท
ยังขาดทุนทรัพย๑ จึงมิได๎ด้าเนินการกํอสร๎าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จึงทรงพระกรุณา               
โปรดเกล๎าฯ ให๎ยืมทุนทรัพย๑ไปสมทบด๎วยสํวนหนึ่ง และได๎เสด็จพระราชด้าเนินแซะดินเป็นปฐมฤกษ๑  เมื่อวันท่ี                
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2434 กับได๎เปิดทางรถไฟ ณ สถานีสมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2436             
โดยใช๎รถจักรไอน้้าลากจูง แตํตํอมาภายหลังเปล่ียนใช๎รถไฟฟูา ทางรถไฟสายนี้ได๎ยุบเลิกกิจการไป เมื่อวันท่ี                   
1 มกราคม พ.ศ. 2503 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปล่ียนช่ือเมืองนครเข่ือนขันธ๑
กลับเป็น "เมืองพระประแดง" ดังเดิม เพราะยังคงบริเวณเดิมของพระประแดง และในปี พ.ศ.  2459                 
ทรงเปล่ียนค้าวําเมืองเป็นจังหวัด เมืองสมุทรปราการจึงเปล่ียนเป็น "จังหวัดสมุทรปราการ" ประกอบด๎วย                  
อ้าเภอสมุทรปราการ อ้าเภอบํอ อ้าเภอบางพลี และอ้าเภอสีชัง และเมืองพระประแดงเป็น จังหวัดพระประแดง 
ประกอบด๎วยอ้าเภอพระประแดง อ้าเภอพระโขนง และอ้าเภอราษฎร๑บูรณะ  
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 1.3  ภาพจ้าลองรถไฟสายแรกของประเทศไทย และภาพหมู่ข้าราชการเมืองสมุทรปราการ 
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ปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิดวิกฤตการณ๑
เศรษฐกิจตกต้่าท่ัวโลก รัฐบาลต๎องประหยัดการใช๎จํายเงินของแผํนดิน จึงโปรดฯ ให๎ยุบจังหวัดพระประแดง
ขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ อ้าเภอพระโขนงขึ้นกับจังหวัดพระนคร และอ้าเภอราษฎร๑บูรณะขึ้นกับจังหวัดธนบุรี 
 ในปี พ.ศ. 2485 ได๎มีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรีเข๎าไว๎
ด๎วยกัน รวมเรียกวํา นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในปี พ.ศ. 2486 มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหมํ 
ยุบจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกับจังหวัดพระนคร และในปี พ.ศ. 2489 ได๎มีพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช๎บังคับ
ต้ังแตํวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 

 
ตราประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 
ความหมาย 
พระเจดีย๑  หมายถึง  พระสมุทรเจดีย๑ท่ีสร๎างอยูํกลางแมํน้้า ภายในเจดีย๑บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก 
พระอุโบสถ หมายถึง  พระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห๎ามสมุทร 

 
 
 
ชื่อพันธุ์ไม้ โพทะเล 

 

ลักษณะทั่วไป
และถ่ินก้าเนิด 

ต๎นโพทะเลเป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลางสูง 10–15 เมตร 
เปลือกสีน้้าตาลอํอนอมชมพู ขรุขระ ใบเป็นใบเด่ียว
เรียงสลับ แผํนใบรูปหัวใจ ดอกสีเหลืองขนาดใหญํ 
ออกตามงํามใบ ออกดอกชํวงเดือนพฤษภาคม -
มิถุนายน ผลโตขนาด 4 ซ.ม. มีถิ่นก้าเนิดบริเวณปุา
ชายเลนทางภาคใต๎ และภาคตะวันออกเฉียงใต๎ 

ชื่อดอกไม้ ดอกดาวเรือง 

 

 

 
 
ภาพที่ 1.5 ต้นไม้ประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ต้นโพทะเล และดอกไม้ประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ 

ได้แก่ ดอกดาวเรือง 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 ตราจังหวัดสมุทรปราการ 
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ค้าขวัญประจ้าจังหวัด “ปูอมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้้า ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ 
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 

 
 
 

 
 

 

ปูอมยุทธนาว ี พระเจดีย์กลางน้้า 

  
ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ 

  
สงกรานต์พระประแดง                        ปลาสลิดแห้งรสดี 

  
ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม 

 
 

ภาพที่ 1.6 ค้าขวัญจังหวัดสมุทรปราการ 
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1.1.1 ด้านกายภาพ 
 
 1) ลักษณะทางกายภาพ 

 
 

ภาพที่ 1.7 แสดงแผนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 
  1.1) ที่ต้ังและขนาดพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูํริมฝ๓่งแมํน้้าเจ๎าพระยา โดยอยูํตอนปลาย
สุดของแมํน้้าเจ๎าพระยาและเหนืออําวไทย ระหวํางเส๎นรุ๎งท่ี 13 – 14 องศาเหนือ และเส๎นแวงท่ี 100 – 101 
องศาตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไรํ อยูํหํางจาก
กรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งถ๎าหากสังเกตแนวแบํงเขต             
ของจังหวัดสมุทรปราการต้ังแตํอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑  อ้าเภอพระประแดง ไปจรดอ้าเภอบางบํอ                       
ด๎วยจินตนาการก็จะพบวํา จังหวัดสมุทรปราการมีรูปรํางคล๎ายสํวนหัวและล้าตัวของ “ฮิปโปโปเตมัส” ท่ีหันหน๎า
ออกสํูฝ๓่งอําวไทยเพื่อคอยปกปูองประเทศชาติจากการรุกรานของมวลหมูํป๓จจามิตร ด๎วยจิตส้านึกและสัญชาติ
ญาณรักษ๑ถ่ินยิ่งชีพของตนเอง โดยพื้นท่ีของจังหวัดฯ มีอาณาเขตติดตํอกับพื้นท่ีใกล๎เคียง ดังนี้ 
 - ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร       ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร 
 - ทิศใต๎ติดกับอําวไทย (พื้นท่ีชายฝ๓่งทะเล)   ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา    ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 
 - ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร   ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 
  1.2) สภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีสํวนใหญํเป็นท่ีราบลํุมมี แมํน้้าเจ๎าพระยาไหลผําน ไมํมีภูเขา               
มีล้าคลองรวม 63 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใช๎ประโยชน๑ทางคมนาคม
และการขนสํงทางน้้า รวมท้ังการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดฯ ไมํมีพื้นท่ีปุาไม๎ (ปุาบก) มีแตํปุาชายเลน 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบํงออกเป็น 3 สํวน คือ 
 (1) บริเวณริมแมํน้้าเจ๎าพระยา บริเวณท้ังสองฝ๓่งเป็นท่ีราบลํุมเหมาะแกํการท้านาท้าสวน              
และเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า แตํป๓จจุบันพื้นท่ีบางสํวนได๎เปล่ียนไปเป็นโรงงาน ท่ีอยูํอาศัย และเขตพาณิชยกรรม              
ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด๎านการค๎า การลงทุน และชุมชนเมืองท่ีเกิดขึ้นใหมํ 
 (2) บริเวณตอนใต๎ชายติดทะเล เป็นบริเวณท่ีได๎รับอิทธิพลของน้้าทะเลทํวมถึง สํวนใหญํเป็น             
ท่ีราบลํุม เป็นดินเหลวลํุม เหมาะแกํการท้าปุาจากปุาชายเลน และการเพาะเล้ียงสัตว๑ชายฝ๓่ง 
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 (3) บริเวณท่ีราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นท่ีราบกว๎างใหญํ ส้าหรับระบายน้้าและ
เก็บกักน้้า อ้านวยประโยชน๑ในด๎านการชลประทาน การท้านา การเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า  ป๓จจุบันเป็นท่ีต้ังของ
สนามบินสุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมท่ีตํอเนื่องเช่ือมโยงหรือ Supply Chain ท้ังด๎านการค๎า การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย๑ ฯลฯ 
  1.3) สภาพภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบพื้นท่ีชายทะเล ในฤดูร๎อน
มีความช้ืนในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ฤดูฝนมีฝนตกมาก                  
ฤดูหนาวก็ไมํหนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียต้่าสุด 28.91 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ีย 29.75 องศาเซลเซียส 
 1.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินจากผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปราการได๎มีการใช๎ผังเมืองรวม
สมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงให๎ใช๎บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ             
พ.ศ. 2556 ตามท่ีได๎ประกาศให๎มีผลบังคับใช๎แล๎ว ต้ังแตํวันท่ี 5 กุมภาพันธ๑ 2557 ตามกฎกระทรวง ออกตาม
ความในมาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ได๎ก้าหนดแผนผัง
ก้าหนดการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินตามท่ีได๎จ้าแนกประเภทไว๎ 13 ประเภท ซึ่งผังเมืองรวมในป๓จจุบันจะไมํก้าหนด
อายุการใช๎บังคับแตํจะต๎องจัดท้ารายงานการประเมินผลผังเมืองรวมทุกห๎าปีและท้าการปรับปรุงผังเมืองรวม                     
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

 
 

ภาพที่ 1.8 แผนภาพแสดงผังก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ้าแนกประเภทไว้ 
 
 จังหวัดสมุทรปราการในป๓จจุบันถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซึ่ งมีความต๎องการใช๎แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจ้านวนมากมีทักษะฝีมือและต้่ากวําจากนอกพื้นท่ีและในพื้นท่ี ท้ังประเภทไปเช๎า -เย็นกลับ 
และมาพักค๎างคืน ประกอบกับเมื่อ 2554 ได๎เกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดฯ ท่ัวประเทศ               
แตํจังหวัดสมุทรปราการไมํได๎รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกลําว จึงสํงผลให๎เกิดการขยายตัวของชุมชนท่ีอยูํอาศัยเดิม
และเกิดชุมชนท่ีอยูํอาศัยใหมํ ท้ังในรูปแบบหมูํบ๎านจัดสรร บ๎านเชํา ห๎องเชํา คอนโดมิเนียม อาคารชุด บ๎านเอื้ออาทร 
ท้าให๎มีประชาชนมาอยูํอาศัยอยูํในจังหวัดหนาแนํนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีโครงการเอื้ออาทร           
ท้ัง 17 โครงการ มี ท่ีอยูํอาศัย 30,557 แหํง รวมท้ังเป็นแหลํงสะสม Land bank ของบริษัทพัฒนา
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อสังหาริมทรัพย๑และกลํุมประชาชนท่ีมีรายได๎หรือเงินออมสูง ซึ่งจะสํงผลตํอแนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของประชากร
และราคาท่ีดินแบบก๎าวกระโดดในอนาคตอันใกล๎ เมื่อมีการเปิดใช๎เส๎นทางรถไฟฟูา ชํวงแบริ่ง -การเคหะ
สมุทรปราการ และการขยายโครงขํายรถไฟฟูาสายสีมํวง ชํวงเตาปูน-ราษฎร๑บูรณะ-ครุใน โครงขํายรถไฟฟูา
สวยสีเหลือง ชํวงลาดพร๎าว-ส้าโรง ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดป๓ญหาด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีอยูํไมํสามารถ
รองรับได๎อยํางเพียงพอ เกิดป๓ญหาการจราจรติดขัด บริการสาธารณะตําง ๆ ไมํเพียงพอ เกิดผลกระทบตํอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด๎าน ดังนั้น  จึงเป็นป๓ญหาส้าคัญท่ีจังหวัดและหนํวยงานท่ีเกี่ ยวข๎องเรํง
ด้าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวแบบก๎าวกระโดดท่ีจะเกิดขึ้น          
ในอนาคต 
 2) ด้านการปกครอง 
  2.1) การปกครอง แบํงเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อ้าเภอ ซึ่งมี 50 ต้าบล                    
394 หมูํบ๎าน โดยมีองค๑การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นจ้านวน 48 แหํง ประกอบด๎วยองค๑การบริหาร                 
สํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาล จ้านวน 20 แหํง (1 เทศบาลนคร 6 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลต้าบล)                    
และองค๑การบริหารสํวนต้าบล จ้านวน 28 แหํง สามารถจ้าแนกตามรายอ้าเภอได๎ดังนี้ (ดังตารางท่ี 1.1) 
  (1)  อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด๎วย  เทศบาล 8 แหํง : เทศบาลนครสมุทรปราการ 
เทศบาลเมืองปากน้้าสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหมํ เทศบาลต้าบลส้าโรงเหนือ เทศบาลต้าบลบางปู 
เทศบาลต้าบลแพรกษา เทศบาลต้าบลดํานส้าโรง และเทศบาลต้าบลบางเมือง  อบต. 4 แหํง : แพรกษา      
บางด๎วน บางโปรง และเทพารักษ๑  
  (2)  อ้าเภอบางบ่อ ประกอบด๎วย เทศบาล 4 แหํง : เทศบาลต้าบลบางบํอ เทศบาลต้าบลคลอง
สวน เทศบาลต้าบลคลองดําน และเทศบาลต้าบลบางพลีน๎อย อบต. 6 แหํง : บางเพรียง บ๎านระกาศ คลองดําน 
บางบํอ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง 
  (3)  อ้าเภอบางพลี ประกอบด๎วย เทศบาล 2 แหํง : เทศบาลเมืองบางแก๎ว เทศบาลต้าบลบางพลี 
อบต. 5 แหํง : บางพลีใหญํ บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ 
  (4)  อ้าเภอพระประแดง ประกอบด๎วย เทศบาล 3 แหํง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง 
และเทศบาลเมืองปูุเจ๎าสมิงพราย อบต. 6 แหํง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้้าผ้ึง บางกะเจ๎า และบางกอบัว 
  (5) อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด๎วย เทศบาล 2 แหํง : เทศบาลต้าบลพระสมุทรเจดีย๑และ
เทศบาลต้าบลแหลมฟูาผํา อบต. 4 แหํง : บ๎านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟูาผํา และนาเกลือ 
  (6) อ้าเภอบางเสาธง ประกอบด๎วย เทศบาล 1 แหํง  : เทศบาลต้าบลบางเสาธง อบต.           
3 แหํง : บางเสาธง ศีรษะจรเข๎น๎อย และศีรษะจรเข๎ใหญํ  

 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ้านวนหมู่บ้าน ต้าบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2562 
 

อ้าเภอ พื้นที่  
(ตร.กม.) 

ต้าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

เทศบาล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

หมายเหตุฯ 

จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.09 50 399 20 28 1 เทศบาลนคร 
6 เทศบาลเมือง 

13 เทศบาลต้าบล 
เมืองสมุทรปราการ 190.55 13 95 8 4 1 เทศบาลนคร 

2 เทศบาลเมือง 
5 เทศบาลต้าบล 

พระประแดง 73.37 15 67 3 6 3 เทศบาลเมือง 
บางพลี 243.89 6 83 2 5 1 เทศบาลเมือง 

1 เทศบาลต้าบล 
พระสมุทรเจดีย์ 120.38 5 42 2 4 2 เทศบาลต้าบล 

บางบ่อ 245.01 8 74 4 6 4 เทศบาลต้าบล 
บางเสาธง 130.89 3 38 1 3 1 เทศบาลต้าบล 

แหล่งที่มา: ข๎อมูลจากท่ีท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 

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%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/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%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%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%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/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%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%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%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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  2.2) การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดฯ มีหนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํงออกเป็น 5 ประเภท ได๎แกํ 
  (1) สํวนราชการสังกัดสํวนภูมิภาค  มีจ้านวน  31 หนํวยงาน 
  (2) สํวนราชการสังกัดสํวนกลาง มีจ้านวน  52 หนํวยงาน 
  (3) สํวนราชการสังกัดสํวนท๎องถิ่น  มีจ้านวน 48 หนํวยงาน 
  (4) สํวนราชการอิสระ มีจ้านวน  5  หนํวยงาน 
  (5) รัฐวิสาหกิจ มีจ้านวน 15  หนํวยงาน 
 3) โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงการบริการ 
  3.1) การคมนาคมและการขนส่ง 
   1. การคมนาคมทางบก 
    1.1 ทางหลวงสายหลัก 
     ทางหลวงสายหลักซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรปราการท่ีส้าคัญ 
ในพื้นท่ีมีท้ังหมด 17 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม 219.62 กิโลเมตร ได๎แกํ  

(1) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
(2) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 34 (ถนนบางนา – ตราด) 
(3) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสด์ิ) 
(4) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 354 (ทางแยกเข๎าสนามบินสุวรรณภูมิ ด๎านทิศตะวันตก) 
(5) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3104 (ถนนเพชรหึงส๑) 
(6) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3113 (ถนนปูุเจ๎าสมิงพราย) 
(7) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3116 (ถนนบางปิ้ง-แพรกษา) 
(8) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3117 (ถนนปานวิถี) 
(9) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3243 (ถนนแหลมฟูาผํา) 
(10) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร๑) 
(11) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก๎ว) 
(12) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ๑) 
(13) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3413 (ถนนเล่ียงเมืองบางบํอ) 
(14) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3701 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร๑เวย๑ด๎านซ๎าย) 
(15) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3702 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร๑เวย๑ด๎านขวา) 
(16) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3901 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด๎านซ๎าย) 
(17) ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 3902 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด๎านขวา) 

    1.2 ทางหลวงสายรอง  
     ทางหลวงสายรอง ท่ีอยูํในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ             
ท่ีส้าคัญในพื้นท่ีมีท้ังหมด 13 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม 95.591 กิโลเมตร 

(1) แยก ทล.หมายเลข  314 (กม.ท่ี 14.800) - บ๎านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) 
(2) แยก ทล.หมายเลข  34 (กม.ท่ี 18.165) - อํอนนุช 
(3) แยก ทล.หมายเลข  3344(กม.ท่ี15.568) - บ๎านบางพลีใหญํ 
(4) แยก ทล.หมายเลข  34 (กม.ท่ี 26.150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
(5) แยกทล.หมายเลข ฉช. 3001 (กม.ท่ี 11.485) - บ๎านคลองนิยมยาตรา 
(6) แยก ทล.หมายเลข  3 (กม.ท่ี 60.250) - บ๎านบางพลีน๎อย 
(7) แยก ทล.หมายเลข  3 (กม.ท่ี52.600) - เคหะบางพลี 
(8) แยก ทลช.หมายเลข  สป.5004 (กม.ท่ี 3.520) - บ๎านเทพราช 
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(9) แยก ทล.หมายเลข  3256 (กม.ท่ี 17.085) - วัดกิ่งแก๎ว 
(10) แยก ทล.หมายเลข  3344 (กม.ท่ี 13.750) - สุขุมวิท 
(11) เช่ือมทางหลวงหมายเลข 3243 (กม.ท่ี 5.317) - บางขุนเทียน 
(12) แยก ทล.หมายเลข  3 (กม.ท่ี 49.035) - เทพารักษ๑ 
(13) แยก ทล.หมายเลข  34 (กม.ท่ี 29.800) - รร.คลองหลุมลึก 

    1.3 เส้นทางการคมนาคมอื่น ๆ ที่ส้าคัญ 
 จังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีทางหลวงสายหลัก -สายรองแล๎ว ยังมีทางหลวงพิเศษซึ่งอยูํใน             
ความรับผิดชอบของการทางพิเศษแหํงประเทศไทย ได๎แกํ ทางพิเศษสายมอเตอร๑เวย๑ และทางดํวนกาญจนาภิเษก             
ท่ีเช่ือมตํอสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม พร๎อมท้ังมีสะพานแขวน             
ข๎ามแมํน้้าเจ๎าพระยา จ้านวน 2 แหํง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 รวมท้ัง 
ทางเช่ือมเส๎นทางดํวนกาญจนาภิเษกสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ชํวงบางหัวเสือ)             
และทางพิเศษบูรพาวิถี (ชํวงดํานบางแก๎ว) และมีโครงขํายเช่ือมโยงถนนสายหลักสายรองท่ีถํายโอนให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นดูแล จ้านวนท้ังส้ิน 82 สายทาง ซึ่งเส๎นทางคมนาคมหลักในจังหวัดฯ จะใช๎ในการขนสํง
สินค๎าของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดฯและพื้นท่ีติดตํอใกล๎เคียง ท้าให๎มีปริมาณการจราจร
หนาแนํนและติดขัดในช่ัวโมงเรํงดํวนสํงผลให๎เกิดวิกฤตด๎านการจราจรอยํางหนัก  ประกอบกับจังหวัดฯ                 
ได๎มีการประกาศใช๎ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได๎ก้าหนดแผนผังโครงการ คมนาคม             
และขนสํงในพื้นท่ี ซึ่งจะมีผลบังคับใช๎ 5 ปี นับต้ังแตํวันท่ี 5 กุมภาพันธ๑ 2557 -วันท่ี 4 กุมภาพันธ๑ 2562  
 

 
 

ภาพที่ 1.9  แผนภาพผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งในพืน้ที ่
 

   2. การคมนาคมทางน้้า 
 จังหวัดสมุทรปราการมีทําเทียบเรือขนสํงโดยสารสาธารณะ และทําขนสํงสินค๎าท่ีส้าคัญ รวม 30 แหํง 
และมีทําเทียบเรือขนาดเกินกวํา 500 ตันจ้านวน 55 ทําโดยมีทําเทียบเรือท่ีส้าคัญ ดังนี้ 
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    - ทําเรือวิบูลย๑ศรี ต้ังอยูํท่ีต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 - ทําเรือพระประแดง ต้ังอยูํท่ีหน๎าท่ีวําการอ้าเภอพระประแดง 
 - ทําเรือคลองดําน ต้ังอยูํท่ีต้าบลคลองดําน อ้าเภอบางบํอ 
 - ทําห๎องเย็น ต้ังอยูํท่ีต้าบลท๎ายบ๎าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 - ทําสะพานปลา ต้ังอยูํท่ีต้าบลท๎ายบ๎าน อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 - ทําเรือข๎ามฟากเภตรา ใช๎บรรทุกยานพาหนะข๎ามฟากระหวํางอ้าเภอพระประแดงฝ๓่งตะวันตก 
และตะวันออก 
 - ทําเรืออายิโนะโมโต๏ะ อยูํในเขตอ้าเภอพระประแดง ใช๎บรรทุกยานพาหนะข๎ามฟากไปยัง
บริเวณทําเรือข๎ามฟากเภตรา อ้าเภอพระประแดง 
   3. การคมนาคมทางอากาศ 
 จังหวัดสมุทรปราการมี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International 
Airport) ซึ่งเป็นศูนย๑กลางการคมนาคมทางอากาศท่ีส้าคัญของประเทศไทย ภูมิภาค และของโลก ต้ังอยูํ ในเขต
ต้าบลหนองปรือและต้าบลราชาเทวะ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หํางจากใจกลางกรุงเทพมหานคร          
25 กิโลเมตร เปิดใช๎งานวันท่ี 28 กันยายน 2549 นับเป็นทําอากาศยานท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญํท่ีสุดของไทย           
(เนื้ อท่ี  20,000 ไรํ ) มีปริมาณผ๎ูโดยสารสูงถึง 58 ล๎านคนตํอปี รองรับเท่ียวบิน 76 เท่ียวตํอช่ัวโมง  
และรองรับการขนสํงสินค๎าทางอากาศ  3 ล๎านตันตํอปี ขณะนี้ก้าลังขยายเฟส 2 เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก 28 หลุมจอด 
และเพิ่มทางวิ่งจาก 2 รันเวย๑เป็น 4 รันเวย๑ คาดวําจะแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับผ๎ูโดยสารได๎             
85 ล๎านคนตํอปี และเป็นสํวนส้าคัญในการผลักดันให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสํูความเป็นศูนย๑กลาง                   
ด๎านการบินของภูมิภาค โดยทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย๑กลางการบินประตูสํูเอเชีย และเป็น
แหลํงก้าเนิดกิจกรรมการขนสํงขนาดใหญํท่ีเป็นเขตอุตสาหกรรมหนาแนํน เขตพาณิชยกรรม เขตแหลํงทํองเท่ียว
ในอนาคตคาดวําแหลํงก้าเนิดกิจกรรมเหลํานี้จะขยายตัว และกํอให๎เกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ 
   3.1 สถานการณ์และแนวโน้มการขนส่งทางอากาศ 
 สถานการณ๑ก ารขน สํงทางอากาศในปี  พ . ศ .  25 61  พบวํ า  ทํ าอาก าศยาน สุวรรณภู มิ  
มีผ๎ูใช๎บริการสูงถึง 63 ล๎านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร๎อยละ 4.14 จ้านวนผ๎ูโดยสารเดินทางรวมท้ังส้ิน 
63,379,077 คน โดยแบํงเป็นผ๎ูโดยสาร ขาออก 31,243,069 ล๎านคน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.40 และผ๎ูโดยสาร      
ขาเข๎า 31,488,999 ล๎านคน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.28 และเดินทางผํานประเทศ (Transit) 647,009 คน ในสํวน
ของเท่ียวบินก็เพิ่มขึ้นเชํนกัน โดยในปี พ.ศ. 2561 มีเท่ียวบินให๎บริการจ้านวน 369,476 เท่ียวบิน หรือเพิ่มขึ้น     
ร๎อยละ 5.41 และมีปริมาณการขนสํงสินค๎ารวม 1.54 ล๎านตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.53 แบํงเป็นการขนสํงสินค๎าออก 
809,803 ตัน เพิ่มข้ึนร๎อยละ 3.91 การขนสํงสินค๎าเข๎า 682,978 ตัน เพิ่มข้ึนร๎อยละ 3.65 และการขนสํงสินค๎า
ผํานประเทศ 42,444 ตัน  
 ในปี พ.ศ. 2561 ทําอากาศยานสุวรรณภูมิมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ้านวนผ๎ูโดยสารในภาพรวมอยูํท่ี          
ร๎อยละ 4.14 ท้ังนี้  ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต๎องพัฒนาศักยภาพด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและปรับปรุง              
การให๎บริการในด๎านตําง ๆ เพื่อรองรับจ้านวนผ๎ูโดยสารที่จะมีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มจ้านวนเก๎าอี้พักคอย
ตามจุดตําง ๆ ในอาคารผ๎ูโดยสาร เพิ่มจุดให๎บริการชาร๑ตอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ตําง ๆ การเพิ่มพื้นท่ี Airline Lounge 
ของสายการบินและการปรับปรุงพัฒนาห๎องสุขาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให๎บริการรองรับการขยายตัวของภาคการ
ทํองเท่ียวและการขนสํงของภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้ก้าลังขยายเฟส 2 เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก 28 หลุมจอด และเพิ่ม
ทางวิ่งจาก 2 รันเวย๑เป็น 4 รันเวย๑ คาดวําจะแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับผ๎ูโดยสารได๎ 85 ล๎านคน 
ตํอป ีและเป็นสํวนส้าคัญในการผลักดันให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสํูความเป็นศูนย๑กลางด๎านการบินของ
ภูมิภาค โดยทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย๑กลางการบินประตูสํูเอเชีย และเป็นแหลํงก้าเนิดกิจกรรม
การขนสํงขนาดใหญํท่ีเป็นเขตอุตสาหกรรมหนาแนํน เขตพาณิชยกรรม เขตแหลํงทํองเท่ียวในอนาคตคาดวํา
แหลํงก้าเนิดกิจกรรมเหลํานี้จะขยายตัว และกํอให๎เกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ 
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ตารางที่ 1.2 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2557 – 2561 ของจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ปี จ้านวน
เที่ยวบิน 
ขึ้น - ลง 

ผู้โดยสาร การขนถ่ายสินค้า (ตัน) การขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์ 
(ตัน) 

รวม 
Total 

ออก 
Departure 

เข้า 
Arrival 

ผ่าน 
Transit 

รวม 
Total 

ออก 
Departure 

เข้า 
Arrival 

ผ่าน 
Transit 

รวม 
Total 

ออก 
Departure 

เข้า 
Arrival 

2557 289,568 46,423,168 22,688,268 22,760,098 974,802 1,281,299 699,087 534,053 48,159 1,081 662 373 
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 
 

แหล่งที่มา:  กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 

   4. การคมนาคมระบบราง 
    4.1 โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ 
 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ได๎มีมติเห็นชอบให๎ รฟม. ด้าเนินการ
กํอสร๎างโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ชํวงหมอชิต - สะพานใหมํ และชํวงแบริ่ง - สมุทรปราการ รวมเป็น
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยแนวเส๎นทางโครงการระบบขนสํงกรุงเทพมหานคร ชํวงแบริ่ง - 
สมุทรปราการ มีโครงสร๎างรถไฟฟูาแบบยกระดับตลอดเส๎นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟู า
ขนาดใหญํ (Heavy Rail Transit System) แนวเส๎นทางเริ่มต๎นตํอเนื่องจากแนวเส๎นทางของโครงการระบบ
ขนสํงมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) สํวนตํอขยายสายสุขุมวิท ตอนท่ี 1 ชํวงอํอนนุช - แบริ่ง บริเวณ              
ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผํานคลองส้าโรง ผํานแยกเทพารักษ๑             
แยกปุูเจ๎าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด๎านใต๎แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลาง
ไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข๎ามทางตํางระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยูํในแนวเกาะกลาง
ถนนสุขุมวิท ผํานแยกศาลากลาง แยกการไฟฟูา แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดส้ินสุดโครงการบริเวณ
หน๎าสถานีไฟฟูายํอยบางปิ้ง โดยแนวเส๎นทางจะเบี่ยงออกทางด๎านทิศตะวันตก และลดระดับเพื่อเข๎าศูนย๑ซํอมบ้ารุง 
 สถานีรถไฟฟูาสายสีเขียว ชํวงแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด๎วยสถานีท้ังหมด 9 สถานี ได๎แกํ สถานี
ส้าโรง สถานีปูุเจ๎าสมิงพราย สถาน  ีช๎างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้้า สถานีศรีนครินทร๑    
สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ โดยบางสถานีจะเช่ือมตํอกับระบบขนสํงมวลชน
สายอื่น ๆ เพื่อให๎ ผ๎ูโดยสารสามารถเดินทางได๎อยํางสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไ ดเล่ือน ลิฟต๑ ห๎องน้้า                  
ปูายประชาสัมพันธ๑และส่ิงอ้านวยความสะดวกตําง ๆ เพื่อผ๎ูพิการอีกด๎วย 
 ป๓จจุบันการกํอสร๎างรถไฟฟูาแล๎วเสร็จ และเปิดให๎บริการเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สามารถชํวย
อ้านวยความสะดวกในการเดินทางแกํประชาชนท่ีมาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและทํองเท่ียวในพื้นท่ี รวมท้ัง
สามารถแก๎ไขป๓ญหาการจราจรได๎อีกทางหนึ่ง  
 

 
 

 

ภาพที่ 1.10 แสดงสถานีรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง – สมุทรปราการ 
แหล่งที่มา :  การรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย 
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    4.2 โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
 โครงสร๎างรถไฟฟูาสายสีมํวง ชํวงเตาปูน -ราษฎร๑บูรณะ มีระยะทางท้ัง ส้ิน  23.6 กิโลเมตร                   
เป็นโครงสร๎างทางวิ่งใต๎ดิน 12.6 กิโลเมตร และโครงสร๎างทางยกระดับ 11 กิโลเมตร และมีสถานีท้ังส้ิน                 
17 สถานี เป็นสถานีใต๎ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี 
 แนวเส๎นทางโครงสร๎างรถไฟฟูาสายสีมํวง ชํวงเตาปูน -ราษฎร๑บูรณะ เริ่มจากจุดเช่ือมตํอโครงการ
รถไฟฟูาสายสีมํวง ชํวงบางใหญํ - บางซื่อ ท่ีบริเวณสถานีเตาปูน โดยเปล่ียนเป็นเส๎นทางใต๎ดินแล๎วเบี่ยงเข๎าสํู 
ถนนสามเสน ผํานรัฐสภาแหํงใหมํ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาล 
วชิรพยาบาล หอสมุดแหํงชาติ คลองบางล้าพู เล้ียวซ๎ายเข๎าถนนพระสุเมรุ ผํานวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร            
แยกผํานฟูา เข๎าสํูถนนมหาไชย ผํานวัดราชนัดดารามวรวิหาร เข๎าสํูถนนจักรเพชร ลอดใต๎แมํน้้าเจ๎าพระยา
บริเวณสะพานพระปกเกล๎า เข๎าสํูถนนประชาธิปก ผํานสีแยกบ๎านแขก ลอดใต๎วงเวียนใหญํ เข๎าสํูถนนสมเด็จ
พระเจ๎าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย๑ จากนั้นเปล่ียนเส๎นทางยกระดับผํานแยกถนนจอมทองเข๎าสํูถนนสุขสวัสด์ิ 
ผํานแยกถนนประชาอุทิศ ข๎ามทางดํวนเฉลิมมหานคร เข๎าสํูราษฎร๑บูรณะข๎ามคลองแจงร๎อน ผํานสามแยก            
พระประแดง และส้ินสุดเส๎นทางบริเวณครุใน โดยมีแผนกํอสร๎างโครงการและทดสอบระบบ ในปี พ.ศ. 2560 - 2565 
ซึ่งคาดวําจะเปิดบริการในชํวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.11 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟูาสายสม่ีวง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
แหล่งที่มา :  การรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย 
 
    4.3 โครงการรถไฟฟูาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง 
 โครงการรถไฟฟูาสายสีเหลือง ชํวงลาดพร๎าว-ส้าโรง เป็นระบบขนสํงมวลชนประเภทรถไฟฟูารางเด่ียว 
(Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร๎างยกระดับตลอดแนวเส๎นทาง มีระยะทางท้ังส้ิน 30.4 กิโลเมตร
รวม 23 สถานี มีจุดประสงค๑เพื่อเช่ือมตํอการเดินทางระหวํางสายสีน้้าเงินท่ีสถานีรัชดา  (สถานีลาดพร๎าว             
ของสายสีน้้าเงิน) กับระบบขนสํงมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส๎มบริเวณทางแยกล้าสาลี 
รถไฟเช่ือมตํอทําอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกตํางระดับพระราม 9 และสายสีเขียว               
ชํวงแบริ่ง-สมุทรปราการ ท่ีสถานีส้าโรง 
 โดยแนวเส๎นทางโครงการรถไฟฟูาสายสีเหลือง ชํวงลาดพร๎าว -ส้าโรง เริ่มต๎นท่ีจุดเช่ือมตํอกับระบบ
รถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้้าเงินระยะแรก) ท่ีแยกรัชดา-ลาดพร๎าว ไปตามแนวถนนลาดพร๎าว 
โดยเช่ือมตํอกับโครงการรถไฟฟูาสายสีเทาของกรุงเทพมหานครท่ีแยกฉลองรัช และยกระดับข๎ามทางดํวน  
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ฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส๎นทางจะเล้ียวขวาไปทางทิศใต๎ตามถนนศรีนครินทร๑ เช่ือมตํอกับ
โครงการรถไฟฟูาสายสีส๎มท่ีทางแยกล้าสาลี ตํอจากนั้นแนวเส๎นทางจะยกระดับข๎ามทางแยกตํางระดับ            
พระราม 9 โดยเช่ือมตํอกับโครงการรถไฟฟูาเช่ือมตํอทําอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และผําน
แยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส๎นทางจะเล้ียวขวา             
อีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ๑ ผํานจุดเช่ือมตํอกับโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียวชํวงแบริ่ง -
สมุทรปราการ ท่ีสถานีส้าโรง และส้ินสุดแนวเส๎นทางบริเวณถนนปูุเจ๎าสมิงพราย รวมระยะทางท้ังส้ินประมาณ 
30.4 กิโลเมตร ประกอบด๎วยสถานี ท้ังหมด 23 แหํง โรงจอดรถศูนย๑ซํอมบ้ารุง 1 แหํง อาคารและ                   
ลานจอดแล๎วจร 1 แหํง บริเวณพื้นท่ีทางแยกตํางระดับศรีเอี่ยม ซึ่งตามแผนการกํอสร๎างก้าหนดแล๎วเสร็จ 
ทดสอบระบบ และเปิดให๎บริการ ภายในปี พ.ศ. 2563 
 

 
 

ภาพที่ 1.12 แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟูาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง 
แหล่งที่มา :  การรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย 
 
  5. ด้านการใช้ไฟฟูา 
    5.1 การให้บริการการไฟฟูา 
 จังหวัดสมุทรปราการอยูํในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟูานครหลวง มีการบริการไฟฟูาครอบคลุม
พื้นท่ีทุกอ้าเภอ โดยแบํงเขตความรับผิดชอบการให๎บริการไฟฟูาเป็น 4 เขต ได๎แกํ 
    (1) การไฟฟูานครหลวง เขตสมุทรปราการ   
    (2) การไฟฟูานครหลวง เขตบางพลี 
    (3) การไฟฟูานครหลวง เขตประเวศ  
    (4) การไฟฟูานครหลวง เขตราษฎร๑บูรณะ 
    5.2 สถิติการใช้ไฟฟูา 
 ส้าหรับการให๎บริการไฟฟูาในพื้นท่ี เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบวํา มีจ้านวนผ๎ูใช๎กระแสไฟฟูาท้ังส้ิน  
891,267 ราย ใช๎กระแสไฟฟูารวม 16,758 ล๎านกิโลวัตต๑/ช่ัวโมง โดยใช๎ในท่ีอยูํอาศัยจ้านวน 770,156 ล๎าน
กิโลวัตต๑/ช่ัวโมง สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม จ้านวน 883,101 ล๎านกิโลวัตต๑/ช่ัวโมง และอื่น ๆ จ้านวน 7,129 
ล๎านกิโลวัตต๑/ช่ัวโมง ซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ รายเอียดดังตารางท่ี 1.3 
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ตารางที่ 1.3 สถิติผู้ใช้ไฟฟูา และการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟูาของการไฟฟูานครหลวง จ้าแนกตามประเภท

ผู้ใช้ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 – 2561 
 

ประเภทผู้ใช ้ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ้านวนผู๎ใช๎ไฟฟูา (ราย) 433,057 443,224 461,517 891,267 
พลังงานไฟฟูาท่ีจ้าหนําย 
และใช๎ (กิโลวัตต๑-ชั่วโมง) 

9,417,229,005 9,582,473,251 10,005,960,749 16,758,043,982 

บ๎านอยํูอาศัย 1,244,319,237 1,354,600,291 1,445,352,060 770,156 
กิจการขนาดเล็ก 837,964,312 867,586,151 907,071,239 104,995 
กิจการขนาดกลาง 1,707,216,731 1,790,630,130 1,635,155,155 7,950 
กิจการขนาดใหญํ 5,416,398,400 5,341,589,138 5,769,974,801 1,037 

อื่น ๆ* 211,330,325 228,067,541 248,407,494 7,129 
 

แหล่งที่มา: การไฟฟูานครหลวง 
หมายเหตุ  *ผ๎ูใช๎ไฟฟูาประเภท กิจการเฉพาะอยําง องค๑กรท่ีไมํแสงหาก้าไร สูบน้้าเพื่อการเกษตร                 

ไฟฟูาช่ัวคราว และไฟฟรี 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ภาพที่ 1.13 สถิติผู้ใช้ไฟฟูา และการจ้าหน่ายพลังงานไฟฟูาของการไฟฟูานครหลวง จ้าแนก                   

ตามประเภทผู้ใช้ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 – 2561 
 
 
   6. ด้านการใชป้ระปา 
 จังหวัดสมุทรปราการอยูํในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง โดยส้านักงานการประปา     
นครหลวงสมุทรปราการได๎ราบงานข๎อมูลในภาพรวมปี พ.ศ. 2561 จ้านวนผ๎ูใช๎น้้าประปาท้ังส้ิน 380,680 ราย 
และมีปริมาณน้้าท่ีจ้าหนํายแกํผ๎ูใช๎ 315,384,252 ลูกบาศก๑เมตร มีผ๎ูใช๎น้้าสูงสุดในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 
อ้าเภอบางพลี และอ้าเภอพระประแดง ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 1.4 
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ตารางที่ 1.4 สถิติการประปา เป็นรายอา้เภอ พ.ศ. 2561 
 

พื้นที่ ปริมาณน้้าที่จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้ ลบ.ม.) 
Water sales (Cu.M.) 

ผู้ใช้น้้า (ราย) 
Consumers Persons) 

จังหวัดสมุทรปราการ 315,384,252 380,680 
เมืองสมุทรปราการ 108,896,416 152,436 

บางบํอ 23,447,630 26,701 
บางพลี 84,658,002 92,587 

พระประแดง 41,933,643 43,849 
พระสมุทรเจดีย๑ 23,592,241 41,293 

บางเสาธง 34,856,320 23,814 
 

ที่มา : ส้านักงานประปาสาขาสมุทรปราการ  
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 
  7. ด้านการใช้บริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 
   7.1 ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการในพื้นที่ 
  จังหวัดสมุทรปราการมีชุมสายโทรศัพท๑ท่ีเปิดด้าเนินการให๎บริการประชาชนครอบคลุม             
ทุกพื้นท่ี ในจังหวัดสมุทรปราการ มีชุมสายโทรศัพท๑ท่ีเปิดด้าเนินการ จ้านวน 9 ชุมสาย ได๎แกํ 
    (1) ชุมสายโทรศัพท๑สมุทรปราการ ต้ังอยูํถนนสุขุมวิท อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบ
คือบริเวณสะพานวันมหาวงษ๑เขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ จนถึงบริเวณถนนสุขุมวิท (สายเกํา) กม.ท่ี 30 
    (2) ชุมสายโทรศัพท๑บางปู ต้ังอยูํในเขตอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เขตรับผิดชอบคือ           
บริเวณกิโลเมตรที่ 30 ถนนสุขุมวิท ไปจนสุดเขตบางปูใหมํ 
    (3) ชุมสายโทรศัพท๑ปูุเจ๎าสมิงพราย ต้ังอยูํในเขตอ้าเภอพระประแดง เขตรับผิดชอบคือ 
บริเวณเชิงสะพานวัดมหาวงษ๑ ถนนเทพารักษ๑ ปากซอยสุขุมวิท 109 และในบริเวณวัดดํานส้าโรง 
    (4) ชุมสายโทรศัพท๑บางนา ต้ังอยูํถนนบางนา-ตราด เขตรับผิดชอบคือบริเวณซอยสุขุมวิท 
101/1 -10 
    (5) ชุมสายโทรศัพท๑บางพลี ต้ังอยูํในเขตอ้าเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ ถนนบางนา-ตราด 
กม.5 ถึง กม.23 และถนนเทพารักษ๑ กม. 12-กม. 17 ท้ัง 2 ฝ๓่ง 
    (6) ชุมสายโทรศัพท๑บางพลี-บางบํอ ต้ังอยูํ ในเขตอ้าเภอบางพลี เขตรับผิดชอบคือ                 
ถนนบางนา-ตราด กม. 23- กม. 25 และถนนเทพารักษ๑ กม.17 ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
    (7) ชุมสายโทรศัพท๑นิคมบางปู 
    (8) ชุมสายโทรศัพท๑บางบํอ 
    (9) ชุมสายโทรศัพท๑บางนาทาวเวอร๑ 
 
   7.2 สถิติการให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีเลขหมายโทรศัพท๑ของบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ท้ังหมด จ้านวน 83,349 
หมายเลข ในปี พ.ศ. 2561  มีผ๎ูขอเชําหมายเลขเป็นผ๎ูประกอบธุรกิจ จ้านวน 10,600 หมายเลข บ๎านพักอาศัย
จ้านวน 28,536 หมายเลข และสถานท่ีราชการจ้านวน 1,034 หมายเลข ซึ่งป๓จจุบันเป็นของบริษัท ทีโอที 
จ้ากัด (มหาชน) ท้ังหมด ไมํมีบริษัทสัมปทาน ดังตารางท่ี 1.5 
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ตารางที่ 1.5 แสดงการให้บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2557 – 2561 
 

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

เลขหมายโทรศัพท๑ที่มี(1)          
 บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 83,349 83,349 83,349 83,349 83,349 
 บริษัทสัมปทาน - - - - - 
เลขหมายโทรศัพท๑ที่มีผู๎เชํา         
 บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)      
  ธุรกิจ 10,926 10,629 9,381 10,953 10,600 
  บ้านพัก 33,409 32,590 32,878 28,536 28,536 
  ราชการ 912 857 1,053 764 1,034 
  บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) - - - - - 
  โทรศัพท์สาธารณะ(2) - - - - - 
 บริษัทสัมปทาน - - - - - 

 

แหล่งที่มา:  บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ (1) ประกอบด๎วยเลขหมายโทรศัพท๑ประจ้าท่ี และสาธารณะ 
 (2) แสดงข๎อมูลเฉพาะ ท่ี บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการเอง ไมํรวมท่ีบริษัท ทีโอที 

จ้ากัด (มหาชน) เชําต๎ู/เครื่อง และท่ีให๎สิทธิแกํ กสท. 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 
  8. การบริการไปรษณีย์ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีท่ีท้าการไปรษณีย๑ครอบคลุมและกระจายในทุกอ้าเภอ โดยมีท่ีท้าการไปรษณีย๑
ท้ังหมด 16 แหํง ซึ่งมีมากในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอบางพลี เนื่องจากเป็น
ศูนย๑กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีประชาชากรอาศัยอยูํหนาแนํน รวมท้ังยังมีร๎านไปรษณีย๑ ท่ีคอย
ให๎บริการในทุกพื้นท่ีอีกจ้านวน 8 แหํง ดังตารางท่ี 1.6 และ 1.7 
 

ตารางที่ 1.6 แสดงข้อมูลไปรษณีย์ไทย และร้านไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ที่ รหัสไปรษณีย์ ชื่อที่ทา้การ/หน่วยงาน ที่อยู ่
1 10270 ปจ.สมุทรปราการ 87 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้้า อ.เมืองฯ 
2 10270 ปณ.ดํานส้าโรง 173/1-2 ม. 5 ถ. ศรีนครินทร๑ ต.ส้าโรงเหนือ อ.เมืองฯ 
3 10270 ปณ.บางปู 400 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ท๎ายบ๎าน อ.เมืองฯ 
4 10270 ปณ.ปากน้้า 5 ม.2 ถ.สุทธิภิรมย๑ ต.ปากน้้า อ.เมืองฯ 
5 10270 ปณ.ส้าโรง 176-177 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ๑ อ.เมืองฯ 
6 10560 ปณ.บางบํอ 323 ม.1 ถ.รัตนราช  ต.บางบํอ อ.บางบํอ 
7 10550 ปณ.คลองดําน 151/1 ม. ต.คลองดําน อ.บางบํอ 
8 10540 ปณ.บางพลี 99/4 ม.12 ถ.รัตนพิศาล ต.บางพลีใหญํ อ.บางพลี 
9 10540 ปณ.บางนาทาว๑เวอร๑ 2/3 ม. 14 ซ.อาคารบางนาทาว๑เวอร๑ ชั้น เอ ถ.บางนา-ตราด 

ต.บางแก๎ว อ.บางพลี 
10 10540 ปณ.ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี 
11 10540 ศูนย๑ไปรษณีย๑สุวรรณภูมิ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
12 10542 ปณ.บางเสาธง 213/2 ม. 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
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ตารางที่ 1.6 แสดงข้อมูลไปรษณีย์ไทย และร้านไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ) 
 

ที่ รหัสไปรษณีย์ ชื่อที่ทา้การ/หน่วยงาน ที่อยู ่
13 10130 ปณ.พระประแดง 39 ม.18 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางพึง อ.พระประแดง 
14 10130 ปณ.ปากลัด 40 ถ.ศรีนครเข่ือนขันธ๑ ต.ตลาด อ.พระประแดง 
15 10130 ปณ.ส้าโรงใต๎ 14/14-15 ถ.ปูุเจ๎าสมิงพราย ต.ส้าโรงกลาง อ.พระประแดง 
16 10290 ปณ.พระสมุทรเจดีย๑ 193 ม. 3 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย๑ 
 

แหล่งที่มา:  ท่ีท้าการไปรษณีย๑ไทย (Thailand Post) 
 

ตารางที่ 1.7  แสดงข้อมูลร้านไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ที่ ชื่อที่ทา้การ/หน่วยงาน ที่อยู ่
1 ปณร.สมุทรปราการ201 (ศรีสมุทร) 143 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้้า อ.เมืองฯ  
2 ปณร.สมุทรปราการ 202 (เทพารักษ๑)  420/185 ม.5 ถ.เทพารักษ๑ อ.เมืองฯ 
3 ปณร.สมุทรปราการ 201 (แพรกษา)  431/6 ม. 3 ต. แพรกษา อ. เมืองฯ  
4 ปณร.สมุทรปราการ 203 (อิมพีเรียลส้าโรง)  CG 46 ชั้น 1 เลขที่ 999 ถ.สุขุมวิท ต.ส้าโรง อ.เมืองฯ 
5 ปณร.สมุทรปราการ 204 (ทรัพย๑บุญชัย)  228 ม. 5 ต. บางเมือง อ.เมืองฯ  
6 ปณร.สมุทรปราการ 205 (ตลาดหนามแดง)  1054/9 ม. 6 ถ. เทพารักษ๑ อ.เมืองฯ  
7 ปณร.บางพลี 201 (ตลาดไทยประกัน)  128/25 ม. 1 ถ. เทพารักษ๑ อ.บางพลี  
8 ปณร.บางพลี 202 (กิ่งแก๎ว 4)  36/14 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 
 

แหล่งที่มา:  ท่ีท้าการไปรษณีย๑ไทย (Thailand Post) 
 
 
1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
 

 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสํวนใหญํอยูํในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย๑กรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต๑ ช้ินสํวนยานยนต๑ อุปกรณ๑เครื่องจักร ผลิตภัณฑ๑โลหะ เคมีภัณฑ๑ 
พลาสติก เครื่องใช๎ไฟฟูา/อิเล็กทรอนิกส๑ อาหารแปรรูป การขนสํงสินค๎าและบริการ (Logistic) และธุรกิจ
ค๎าขายของภาคเอกชน ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูล GPP พบว่าในปี พ.ศ.2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) จ้านวน 717,053 ล้านบาท สูงเป็น
อันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง  และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัวจากปีที่ผ่านมา 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per capita) จ้านวน 343,215 บาท     
สูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 
สมุทรสาคร และภูเก็ต 
 จากการวิเคราะห๑มูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2560  ณ ราคาประจ้าปี 
พบวํา สัดสํวนโครงสร๎างเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2560 สํวนใหญํเป็นภาคอุตสาหกรรม 
ร๎อยละ 40.68 การขนสํงคลังสินค๎า ร๎อยละ 22.84 การขายสํงขายปลีกร๎อยละ 14 และการเงินและการประกันภัย 
ร๎อยละ 3.70 
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อุตสาหกรรม 
40.68% 

ขนส่งคลังสินค้า 
22.84 % 

ขายส่งขายปลีก 
15.02 % 

การเงินและการ
ประกันภัย 
3.70 % 

อื่น ๆ 
17.76 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.14  แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต ปี 2560 

 
 2) โครงสร้างรายได้หลัก 
  2.1) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหลํงวัตถุดิบท่ีน้าเข๎าจากตํางประเทศ และเป็นคลังสินค๎าท่ีส้าคัญ นอกจากนี้ยัง
เป็นศูนย๑กลางการขนสํงท้ังทางบก ทางน้้า และทางอากาศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และชํวยในการลดต๎นทุน             
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงสํงผลนักลงทุนเข๎ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก โดยดูได๎
จากการขอจดทะเบียนโรงงานของจังหวัดฯ พบวํามีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได๎รับการจดทะเบียนท้ังส้ิน 7,817 แหํง             
(รวมในนิคมอุตสาหกรรม) ข๎อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีจ้านวนเงินทุน 621,611.088 ล๎านบาท มีคนงาน
รวมจ้านวน 467,177 คน แบํงเป็น เพศชาย จ้านวน 271,298 คน และเพศหญิง จ้านวน 195,879 คน  นับได๎วําเป็น
จังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมากท่ีสุดในประเทศ และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมตํอเนื่องเช่ือมโยง 
(Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีส้าคัญ ได๎แกํ อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสํวนยานพาหนะและอุปกรณ๑ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑โลหะ/โลหะขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑พลาสติก อุตสาหกรรม
ส่ิงทอ  อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูาและอุปกรณ๑ และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยต้ังอยูํใน
นิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชํวงระยะเวลาเดียวกันกับปีท่ีแล๎ว พบวํา         
มีอัตราจ้านวนโรงงานท่ีได๎รับอนุญาตใหมํเพิ่มข้ึนเล็กน๎อย เพียงร๎อยละ 0.66 และเงินลงทุนเพิ่มข้ึน ร๎อยละ 1       
จากความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เส๎นทางคมนาคมท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคตําง ๆ ท้ังทางบก ทางน้้า ทางอากาศ 
สะดวกตํอการคมนาคมขนสํง สํงผลให๎จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นท่ีนําสนใจของนักลงทุนอยูํ สํวนข๎อจ้ากัดด๎านการ
การลงทุน จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นท่ีสีมํวงเพียงสํวนน๎อยท่ีจะสามารถรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญํได๎ และติด
ข๎อจ้ากัด เรื่องผังเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการลงทุน และการขยายการลงทุน รวมถึงสถานประกอบการสํวนใหญํเป็น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ท้าให๎การลงทุนและการขยายการลงทุน มีมูลคําไมํสูงมาก และท่ีดินราคาสูงและมี
แนวโน๎มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท้าให๎การลงทุนภาคธุรกิจมีต๎นทุนสูงขึ้น ประกอบกับภาครัฐให๎การสํงเสริมและสนับสนุน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด๎วย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี และให๎สิทธิพิเศษในการลงทุนในพื้นท่ีคํอนข๎างสูง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนได๎มากกวํา จึงสํงผลท้าให๎การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเติบโตในอัตราท่ีต้่า 
 
  นิคมอุตสาหกรรม การแบํงพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ             
(1) เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นท่ีท่ีก้าหนดไว๎ส้าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอื่นท่ีเป็นประโยชน๑ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือ              
การบริการ (2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นท่ีท่ีก้าหนดไว๎ส้าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม                 
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เพื่อประโยชน๑ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการ                      
ด๎านส่ิงแวดล๎อม หรือความจ้าเป็นอื่นตามท่ีคณะกรรมการก้าหนด โดยของท่ีน้าเข๎าไปในเขตดังกลําวจะได๎รับ               
สิทธิประโยชน๑ทางภาษีอากรและคําธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ                 
มีนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูํในพื้นท่ี จ้านวน 4 แหํงประกอบด๎วย 
  1. นิคมอุตสาหกรรม บางปู Bangpoo Industrial Estate 
 กํอต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2520 ต้ังอยูํกิโลเมตรท่ี 34 -37 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหมํ และ ต.แพรกษา อ.เมือง          
จ.สมุทรปราการ ระยะทางจากสถาน ท่ีตํางๆ โดยอยูํหํ างจากสนามบินสุวรรณภูมิ  25 กิ โลเมตร 
กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ทําเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ทําเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร และมีพื้นท่ี
โครงการท้ังหมดจ้านวน 5 ,472 - 2-68 ไรํ แบํงเป็นเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปจ้านวน 3 ,659 - 0-96 ไรํ                  
เขตประกอบการเสรี จ้านวน 377 -3-56 ไรํ  เขตท่ีพักอาศัย/พาณิชย๑จ้านวน 149 -1-60 ไรํ และพื้นท่ี
สาธารณูปโภคและส่ิงอ้านวยความสะดวกจ้านวน 1,286-0-56 ไรํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.15 แสดงพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 
  2. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี Bangplee Industrial Estate 
 กํอต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2532 ต้ังอยูํเลขท่ี 136/2 หมูํ 17 ถนนเทพารักษ๑ ต้าบลบางเสาธง กิ่งอ้าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ระยะทางจากสถานท่ีตํางๆ โดยหํางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 20 กิโลเมตร สนามบิน
ดอนเมือง 50 กิโลเมตร ทําเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร ทําเรือมาบตาพุด 150 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
25 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 23 กิโลเมตร สถานท่ีตากอากาศบางปู  24 กิโลเมตร จังหวัด
สมุทรปราการ 30 กิโลเมตร กรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร และมีพื้นท่ีโครงการท้ังหมด 1 ,004 ไรํ แบํงเป็น               
เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 781.5 ไรํ  เขตส้านักงาน 14 ไรํ พื้นท่ีสาธารณูปโภคและส่ิงอ้านวยความสะดวก 194 ไรํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.16 แผนภาพแสดงพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
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  3. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
 กํอต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2551 ต้ังอยูํท่ีหลักกิโลเมตรท่ี 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพรํง) และบริเวณ           
ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.73001 (ถนนรัตนโกสินทร๑สมโภช 200 ปี) ต้าบลบ๎านระกาศ ต้าบลคลองสวน ต้าบล           
บางพลีน๎อย ต้าบลเปร็ง ต้าบลจระเข๎น๎อย อ้าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นท่ีโครงการท้ังหมดจ้านวน     
3,700 ไรํ แบํงเป็นเขตอุตสาหกรรม 2,886 ไรํ 3 งาน 80 ตารางวา พื้นท่ีสาธารณูปโภคและส่ิงอ้านวยความสะดวก            
457 ไรํ 3 งาน 52 ตารางวา พื้นท่ีสีเขียว 207 ไรํ 1 งาน 60 ตารางวา ระยะทางจากสถานท่ีตําง ๆ โดยอยูํหํางจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ 21 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.17 แสดงพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
 
  4. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 
 ปีท่ีกํอต้ัง 2556 ต้ังอยูํ ท่ี ถนนบางพลี-ต้าหรุ ต้าบล แพรกษา อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ เนื้อท่ีรวม 742 ไรํ 1 งาน 20.70 ตารางวา การจัดสรรท่ีดินแบํงเป็นพื้นท่ีสาธารณูปโภคโครงการ
จ้านวน 50 แปลง และพื้นท่ีเพื่อขายจ้านวน 69 แปลง ความคืบหน๎าในการพัฒนาโครงการด๎านงานพัฒนาท่ีดิน
แล๎วเสร็จร๎อยละ 70 และงานกํอสร๎างของสาธารณูปโภคสํวนกลางแล๎วเสร็จร๎อยละ 80 ระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการ ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ระยะทางจากสถานท่ีตําง ๆ โดยอยูํติดกับสนามกอล๑ฟบางปูหํางจากสถานตาก
อากาศบางปู 6.20 กิโลเมตร สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ทําเรือกรุงเทพ 
24 กิโลเมตร ทําเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.18 แสดงพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนอื) 
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  2.2) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
 จังหวัดสมุทรปราการมีการขอจดทะเบียนโรงงาน ข๎อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีจ้านวนเงินทุน 
621,611.088 ล๎านบาท มีคนงานรวมจ้านวน 467,177 คน แบํงเป็น เพศชาย จ้านวน 271,298 คน และเพศหญิง 
จ้านวน 195,879 คน นับได๎วําเป็นจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมากท่ีสุดในประเทศ จากข๎อมูลเมื่อ
เปรียบเทียบกับชํวงระยะเวลาเดียวกันกับปีท่ีแล๎ว มีอัตราจ้านวนโรงงานท่ีได๎รับอนุญาตใหมํเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย 
เพียงร๎อยละ 0.66 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 1 จากความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เส๎นทางคมนาคม         
ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคตําง ๆ ท้ังทางบก ทางน้้า ทางอากาศ สะดวกตํอ การคมนาคมขนสํง สํงผลให๎จังหวัด
สมุทรปราการยังเป็นท่ีนําสนใจของนักลงทุนอยูํ สํวนข๎อจ้ากัดด๎านการการลงทุน จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นท่ี    
สีมํวงเพียงสํวนน๎อยท่ีจะสามารถรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญํได๎ และติดข๎อจ้ากัดเรื่องผังเมือง ซึ่งเป็น
อุปสรรคตํอการลงทุน และการขยายการลงทุน รวมถึงสถานประกอบการสํวนใหญํเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม ท้าให๎การลงทุนและการขยายการลงทุน มีมูลคําไมํสูงมาก และท่ีดินราคาสูงและมีแนวโน๎มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ท้าให๎การลงทุนภาคธุรกิจมีต๎นทุนสูงขึ้น ประกอบกับภาครัฐให๎การสํงเสริมและสนับสนุนโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด๎วย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
และให๎สิทธิพิเศษในการลงทุนในพื้นท่ีคํอนข๎างสูง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนได๎มากกวํา 
 จากการพัฒนาเป็นเมืองท่ีรองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ มีสถานีรถไฟฟูาสายสีเขียวผํานจาก              
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ – สมุทรปราการ ส้ินสุดสถานีเคหะสมุทรปราการ และบางสถานีเช่ือมตํอกับระบบขนสํง
มวลชนสายอื่น ๆ  โดยได๎เปิดท้าการแล๎วเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ท้าให๎ชํวยอ้านวยความสะดวกในการเดินทางแกํ
ประชาชน ท่ีมาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและทํองเท่ียวในพื้นท่ี รวมท้ังสามารถแก๎ไขป๓ญหาการจราจรได๎            
อีกทางหนึ่ง อันจะสํงผลให๎จังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน๎มสํูการเป็นเมืองท่ีอยูํอาศัยรองรับการเติบโตของกรุงเทพฯ 
ได๎มากขึ้น 
 ส้าหรับสถานการณ๑ด๎านอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2562 พบวํา จังหวัด
สมุทรปราการมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้านวน 7,817 แหํง มากท่ีสุดในอ้าเภอบางพลีและอ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 621,611.088 ล๎านบาท โดยสถานประกอบการในอ้าเภอเมือง
สมุทรปราการมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 207,626.302 ล๎านบาท หากวิเคราะห๑จ้านวนคนงาน พบวํา มีจ้านวน
คนงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวม 467,177 คน แบํงเป็น เพศชาย จ้านวน  272,763 คน และเพศหญิง 
จ้านวน 196 ,703 คน ซึ่งคนงานสํวนใหญํอยูํในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ มากท่ีสุดกวํา 157 ,704 คน และอยูํในสถานประกอบการอุตสาหกรรมน๎อยท่ีสุดพื้นท่ีอ้าเภอ          
บางบํอ 13,648 คน ดังตารางท่ี 1.8 
 
ตารางที่ 1.8 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้านวนเงินทุน และจ้านวนคนงาน จ้าแนกรายอ้าเภอ พ.ศ. 2562 

 

อ้าเภอ สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรม 

เงินทุน (บาท) คนงาน (คน) 
รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 7,817 621,611.088 467,177 272,763 196,703 
เมืองสมุทรปราการ 2,399 207,626.302 157,704 90,140 67,564 
บางบํอ 356 39,236.769 13,648 8,507 5,141 
บางพลี 2,230 127,458.820 117,806 65,048 52,758 
พระประแดง 1,148 87,797.291 69,416 39,702 29,714 
พระสมุทรเจดีย๑ 727 31,573.062 34,843 20,681 14,162 
บางเสาธง 957 127,918.844 73,760 46,396 27,364 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
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 หากพิจารณาถึงขนาดของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 พบวํา             
สถานประกอบการสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งมีจ้านวนคนงาน 1 - 4 คน ซึ่งมีจ้านวน      
3,887 ราย โดยพบวํา มีสถิติของสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 – 4 คน สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีจากปี 2559 ซึ่งในปี 
2561 เพิ่มข้ึนจากเดิมร๎อยละ 19.17 หากวิเคราะห๑ในภาพรวม พบวํา จ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม     
มีสถิติการเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร๎อยละ 12.66 และปี  2560 เพิ่มขึ้นจาก     
ปี 2559 คิดเป็นร๎อยละ 8.28 ตามล้าดับ 

 

 
ภาพที่ 1.19 แสดงสถานประกอบการ จ้าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2559 – 2561 

แหล่งที่มา:  กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 
 เมื่อพิจารณาจ้านวนลูกจ๎างในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแล๎ว พบวํา ลูกจ๎างสํวนใหญํอยูํในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญํ ซึ่งมีจ้านวนคนงาน เกินกวํา 1,000 คน ซึ่งในปี 25561 มีจ้านวนคนงาน
ลดลง ร๎อยละ 2.43 ในขณะท่ีสถานประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดอื่น ๆ ท่ีเหลือ และสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในภาพรวม มีจ้านวนคนงานเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2561 มีจ้านวนคนงานเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวม             
คิดเป็นร๎อยละ 3.38  
 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000

ปี 2561 

ปี 2560 

ปี 2559 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

>1000 85 85 82

500-999 163 157 147

300-499 266 257 236

100-299 1,039 953 872

50-99 955 807 773

20-49 2,438 2,355 2,218

10-19 1,788 1,620 1,577

5-9 3,196 2,695 2,414

1-4 3,887 3,142 2,753

รวม (Total) 13,817 12,071 11,072
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ภาพที่ 1.20  แสดงลูกจ้าง จ้าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2559 – 2561 

แหล่งที่มา:  กรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 

 2.3) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม  
 จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นท่ีท้าเกษตรกรรมลดลง เนื่องจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และความเจริญด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ประกอบกับราคาท่ีดินมีราคาสูงท้าให๎เกษตรกรท่ีเคย
เป็นเจ๎าของท่ีดินเมื่อประสบป๓ญหาในการท้าการเกษตรก็เริ่มทยอยขายท่ีดินให๎กับนายทุน จากข๎อมูลของ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ.2560 มีพื้นท่ีใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร จ้านวน 211,421 ไรํ คิดเป็น
ร๎อยละ 33.71 พื้นท่ีใช๎ประโยชน๑นอกการเกษตร จ้านวน 402,511 ไรํ คิดเป็น ร๎อยละ 52.53 และพื้นท่ีปุาไม๎/        
ชายเลน จ้านวน 13,626 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 3.39  จากตารางข๎อมูลพบวําเนื้อท่ีใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร
ต้ังแตํปี พ.ศ.2555 -2560 ลดลงคิดเป็นร๎อยละ 1.52 ดังตารางท่ี 1.9 
 

ตารางที่ 1.9  แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2555 – 2560 
 

ปี พ.ศ. เนื้อท่ี 
ท้ังหมด 

เนื้อท่ี 
ปุาไม้ 

เนื้อท่ี 
ใช้ประโยชน์ 

ทางการเกษตร 
(ไร่) 

เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื้อท่ีการใช้
ประโยชน์

ทาง
การเกษตร 

นาข๎าว 
(ไร่) 

 

พืชไรํ 
(ไร่) 

 

ไม๎ผล/ 
ยืนต๎น 
(ไร่) 

ผัก/ไม๎ดอก 
(ไร่) 

 

เกษตรอ่ืนๆ 
(ไร่) 

 
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 
 

 

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

ปี 2561 

ปี 2560 

ปี 2559 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

>1000 170,941 173,183 177,492

500-999 109,270 105,515 98,774

300-499 100,741 98,207 90,168

100-299 177,593 150,722 146,766

50-99 68,552 58,786 55,956

20-49 78,934 71,046 68,799

10-19 34,927 22,809 22,090

5-9 22,328 18,792 16,716

1-4 8,620 7,286 6,515

รวม (Total) 771,906 706,346 683,276
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ตารางที่ 1.9  แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2555 – 2560 (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. เนื้อท่ี 
ท้ังหมด 

เนื้อท่ี 
ปุาไม้ 

เนื้อท่ี 
ใช้ประโยชน์ 

ทางการเกษตร 
(ไร่) 

เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื้อท่ีการใช้
ประโยชน์

ทาง
การเกษตร 

นาข๎าว 
(ไร่) 

 

พืชไรํ 
(ไร่) 

 

ไม๎ผล/ 
ยืนต๎น 
(ไร่) 

ผัก/ไม๎ดอก 
(ไร่) 

 

เกษตรอ่ืนๆ 
(ไร่) 

 
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 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 
  2.4) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเกษตร 
 จากการวิเคราะห๑มูลคําผลิตภัณฑ๑รวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในชํวงปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบวํา 
มูลคําผลิตภัณฑ๑รวมภาคเกษตรมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 ภาคเกษตรมีมูลคําผลิตภัณฑ๑รวมเทํากับ 2,508 
ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกํอน จ้านวน 172 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 7.36 (มูลคําผลิตภัณฑ๑ภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2558 
จ้านวน 2,336 ล๎านบาท) ในขณะท่ีมูลคําผลิตภัณฑ๑รวมของภาคเกษตรหลัก ๆ มาจากด๎านการประมง ท่ีเพิ่มขึ้นตลอด 
ในชํวง 3-4 ปีหลัง กลับมีมูลคําลดลงในปี พ.ศ. 2558  โดยมูลคําผลิตภัณฑ๑ภาคเกษตรท่ีเหลือเป็นมูลคําจากเกษตรกรรม 
การลําสัตว๑และการปุาไม๎ 
 

 
 

ภาพที่ 1.21 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 - 2558 
   
  การวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด๎วยศักยภาพท่ีส้าคัญหลัก ๆ 
3 ด๎าน คือ ด๎านเกษตรกรรม ด๎านการประมง และด๎านปศุสัตว๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ด้านเกษตรกรรม 
    1.1 พื้นที่การเกษตรและจ้านวนครัวเรือนเกษตรกร 
 ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรปราการมีครัวเรือนเกษตรกร จ้านวน 10 ,483 ครัวเรือน และมีพื้นท่ี
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งส้ิน 150,752 ไรํ โดยอ้าเภอบางบํอมีพื้นท่ีการเกษตรมากท่ีสุด คือ 52,321 ไรํ 
รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 35 ,855 ไรํ อ้าเภอบางพลี 26,353 ไรํ พระสมุทรเจดีย๑ 20 ,048 ไรํ อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ 13,955 ไรํ และอ้าเภอพระประแดง 2,220 ไรํ ดังตารางท่ี 1.10 เมื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลจากตาราง
ดังกลําวจะพบวําจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน๎มพื้นท่ีการเกษตรลดลงอยํางตํอเนื่อง สาเหตุมาจากเจ๎าของท่ีดิน
ท่ีใหเ๎กษตรกรเชําท้ากินได๎เริ่มทยอยขายท่ีดินให๎กับนายทุน และประกอบกับมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณ
ภูมิเกิดขึ้นในพื้นท่ีท่ีเคยท้าเกษตรกรรม ส้าหรับครัวเรือนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการตําง ๆ ที่ภาครัฐ
ให๎การสนับสนุนหรือชํวยเหลือมีหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขต๎องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)          
จึงท้าให๎เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

y = -260.23x + 4590.9 
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ตารางที่ 1.10 แสดงข้อมูลพื้นที่การเกษตรและจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรแยกตามรายอ้าเภอ 
พ.ศ. 2559-2561 

 

อ้าเภอ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
พื้นที่

ท้ังหมด 
(ไร่) 

พื้นท่ี
การเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ไร่) 

พื้นท่ี
การเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

พื้นที่
ท้ังหมด 

(ไร่) 

พื้นท่ี
การเกษตร 

(ไร่) 

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 
บางพล ี 152,431.25 23,439 1,545 152,431.25 25,943 1,545 152,430 26,353 1,639 
บางบํอ 153,131.25 68,497 3,422 153,131.25 54,603 3,439 153,129 52,321 3,463 

พระสมุทรเจดีย๑ 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 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
  ขนาดพื้นท่ีแปลงจากตารางกิโลเมตรจากแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (ปี 2559-2561) 
 
    1.2 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2560 
 ลักษณะการถือท่ีดินทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2560 พบวํา  เนื้อท่ีของตนเอง         
มีเกือบครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ีใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร คิดเป็นร๎อยละ 42.53 สํวนท่ีเหลือเป็นเนื้อท่ีของผ๎ูอื่นโดยการ
เชําท่ีดินของผ๎ูอื่นและเป็นเนื้อท่ีซึ่งได๎ท้าฟรีเทํากับ 89,997 ไรํ นอกจากนี้พบวําเนื้อท่ีใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร
ของจังหวัดฯ มีเนื้อที่เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง นับต้ังแตํปี พ.ศ.2556 เป็นต๎นมา เชํนเดียวกับเนื้อท่ีของตนเองและ
เนื้อทีข่องผ๎ูอื่น 
 

ตารางที่ 1.11  ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2560 
 

ปี เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร 

เนื้อท่ีของตนเอง  Owned เนื้อท่ีของผู้อื่น  Others 
รวม ของ

ตนเอง 
จ้านอง
ผู้อื่น 

ขายฝาก รวม เช่าผู้อื่น รับ
จ้านอง 

รับขาย
ฝาก 

ได้ท้าฟรี 

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 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 
    1.3 ศักยภาพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
     (1) ข๎อมูลพื้นท่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ 
 ในชํวงปี พ.ศ. 2559 – 2561 จังหวัดสมุทรปราการมีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญ อาทิเชํน ข๎าว 
พืชผัก ไม๎ผล รวมท้ังไม๎ดอกไม๎ประดับ ซึ่งเป็นอาชีพท่ีสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรของจังหวัด              
จากตารางข๎อมูลในปี  2561 
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 ข้าว จากข๎อมูลตามตารางท่ี 1.12  ข๎าวนาปีปลูกในพื้นท่ี 2 อ้าเภอ รวม 20,224 ไรํ โดยมีพื้นท่ีปลูกท่ี
อ้าเภอบางบํอ จ้านวน 15,322 ไรํ อ้าเภอบางเสาธง 4,902 ไรํ ส้าหรับพันธุ๑ข๎าวท่ีเกษตรกรสํวนใหญํปลูก ได๎แกํ  
พิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 ฯลฯ ท้ังนี้ พื้นท่ีปลูกข๎าวทั้งสองอ้าเภอดังกลําวอยูํในเขต
เหมาะสมส้าหรับปลูกข๎าวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ๑ 2556 พืชผักท่ีส้าคัญ  
ได๎แกํ  กระเฉด  ขํา  ตะไคร๎ ตามตารางท่ี 1.13 
 กระเฉด มีแหลํงปลูกท่ีส้าคัญในพื้นท่ี 3 อ้าเภอ รวมพื้นท่ี 595 ไรํ ปลูกมากท่ีสุดท่ีอ้าเภอบางพลี              
380 ไรํ รองลงมาท่ีอ้าเภอบางเสาธง 215 ไรํ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 1 ไรํ 
 ข่า/ตะไคร้ สํวนใหญํเกษตรกรนิยมปลูกบนคันบํอเล้ียงปลา/กุ๎ง และบริเวณบ๎าน เพื่อไว๎บริโภค                  
ในครัวเรือนและเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได๎ มีพื้นท่ีปลูกขํา ท้ังส้ิน 3,014 ไรํ ปลูกมากท่ีอ้าเภอบางบํอ 1,961 ไรํ  
รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 1,031 ไรํ ส้าหรับตะไคร๎ มีพื้นท่ีปลูกรวม 1,938 ไรํ ปลูกมากท่ีสุดท่ีอ้าเภอบางบํอ 
991 ไรํ รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 915 ไรํ 
 ไม๎ผล มีการปลูกกระจายอยูํทุกอ้าเภอ ได๎แกํ มะมํวง กล๎วยน้้าว๎า กล๎วยหอม มะพร๎าวอํอน มะพร๎าวแกํ 
มะนาว ตามตารางท่ี 1.14 
 มะม่วง มีพื้นท่ีปลูกรวมกันทุกชนิด จ้านวน 7,522 ไรํ ปลูกมากท่ีสุดท่ีอ้าเภอบางบํอ พื้นท่ี 2,819 ไรํ 
รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 2,295 ไรํ และอ้าเภอบางพลี 1,799 ไรํ 
 กล้วย เกษตรกรนิยมปลูกกล๎วย 2 ชนิด คือ กล๎วยน้้าว๎าและกล๎วยหอม ส้าหรับกล๎วยน้้าว๎า มีพื้นท่ีปลูก
รวมท้ังส้ิน จ้านวน 2,677 ไรํ ปลูกมากท่ีสุดท่ีอ้าเภอบางเสาธง จ้านวน 1,009 ไรํ รองลงมาอ้าเภอบางบํอ          
613 ไรํ และอ้าเภอบางพลี 442 ไรํ และกล๎วยหอม มีพื้นท่ีปลูกรวม 669 ไรํ ปลูกมากในพื้นท่ีอ้าเภอบางเสาธง 
510 ไรํ รองลงมาอ้าเภอพระประแดง 121 ไรํ และอ้าเภอบางบํอ 19 ไรํ 
 มะพร้าว เกษตรกรนิยมปลูกท้ังมะพร๎าวแกํ และมะพร๎าวอํอน ส้าหรับมะพร๎าวอํอน มีพื้นท่ีปลูกรวม 
1,496 ไรํ ปลูกมากในอ้าเภอบางบํอ 787 ไรํ รองลงมาอ้าเภอพระประแดง 293 ไรํ และอ้าเภอบางเสาธง              
219 ไรํ และมะพร๎าวแกํ มีพื้นท่ีปลูกรวม 2,305 ไรํ ปลูกมากท่ีอ้าเภอบางบํอ 883 ไรํ รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 
723 ไรํ และอ้าเภอพระประแดง 369 ไรํ 
 มะนาว มีพื้นท่ีปลูกรวม 282 ไรํ ปลูกมากท่ีอ้าเภอพระประแดง 202 ไรํ รองลงมาท่ีอ้าเภอบางพลี            
23 ไรํ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 20  ไรํ 
 ไม้ดอกไม้ประดับ ท่ีมีการปลูกและจ้าหนํายในเชิงพาณิชย๑สามารถสร๎างรายได๎ และเป็นอาชีพให๎กับ
เกษตรกรในพื้นท่ีอ้าเภอพระประแดง ได๎แกํ โกสน ปาล๑มประดับ หมากผ๎ูหมากเมีย และไม๎ประดับ โดยมีพื้นท่ี
ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ และไม๎อื่นท่ีส้าคัญ ตามตารางท่ี 1.15 
 โกสน มีพื้นท่ีปลูกรวม 17 ไรํ ปาล๑มประดับ 17 ไรํ หมากผ๎ูหมากเมีย 50 ไรํ 
 

ตารางที่ 1.12  แสดงข้อมูลพื้นที่การปลูกข้าว จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ข้าว 
อ้าเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ข้าวนาปี 
(ราย/ไร่) 

ข้าวนาปรัง 
(ราย/ไร่) 

ข้าวนาปี 
(ราย/ไร่) 

ข้าวนาปรัง 
(ราย/ไร่) 

ข้าวนาปี 
(ราย/ไร่) 

ข้าวนาปรัง 
(ราย/ไร่) 

เมืองสมุทรปราการ - - - -   
บางบํอ 727/16102 766/17093 633/13187 611/16205 618/15322 515/15605 
บางพล ี - - - -   
พระประแดง - - 266 355   
พระสมุทรเจดีย๑ - - - -   
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 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
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ตารางที่ 1.13  แสดงข้อมูลพื้นที่การปลูกพืชไร่/พืชผัก จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 
 

พืชไรํ/พืชผัก 
อ้าเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

กระเฉด 
(ราย/ไรํ) 

ขํา 
(ราย/ไรํ) 

ตะไคร๎ 
(ราย/ไรํ) 

กระเฉด 
(ราย/ไรํ) 

ขํา 
(ราย/ไรํ) 

ตะไคร๎ 
(ราย/ไรํ) 

กระเฉด 
(ราย/ไรํ) 

ขํา 
(ราย/ไรํ) 

ตะไคร๎ 
(ราย/ไรํ) 

เมือง
สมุทรปราการ 

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

บางบํอ 
- 

506/ 
1104 

322/ 
902 

- 
1333/ 
1701 

557/ 
558 

- 
1367/ 
1961 

557/ 
991 

บางพล ี 137/455 23/18 29/31 73/393 23/18 27/24 137/380 23/18 27/24 
พระประแดง - - 2 / 1 - - 2/1    
พระสมุทรเจดีย๑ - - - - - 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 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตารางที่ 1.14 แสดงข้อมูลพื้นที่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ไม้ดอกไมป้ระดับ 
อ้าเภอ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

โกสน 
(ราย/ไร่) 

ปาล์ม
ประดับ 
(ราย/ไร่) 

หมากผู้
หมากเมีย 
(ราย/ไร่) 

โกสน 
(ราย/ไร่) 

ปาล์ม
ประดับ 
(ราย/ไร่) 

หมากผู้
หมากเมีย 
(ราย/ไร่) 

โกสน 
(ราย/ไร่) 

ปาล์ม
ประดับ 
(ราย/
ไร่) 

หมากผู้
หมากเมีย 
(ราย/ไร่) 

เมืองสมุทรปราการ - - - - - - - - - 
บางบํอ - - - - - - - - - 
บางพล ี - - - - - - - - - 
พระประแดง 9/14 27/51 41/187 7/5 3/11 38/96 12/17 20/17 35/50 
พระสมุทรเจดีย๑ - - - - - - - - - 
บางเสาธง - - - - - - - - - 

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

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
 
 

ตารางที่ 1.15 แสดงข้อมูลพื้นที่การปลูกไม้ผล จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561  
 

 
อ้าเภอ 

มะม่วง 
(ราย/ไร่) 

กล้วยน้้าว้า 
(ราย/ไร่) 

กล้วยหอม 
(ราย/ไร่) 

มะพร้าวอ่อน 
(ราย/ไร่) 

มะพร้าวแก ่
 (ราย/ไร)่ 

มะนาว 
(ราย/ไร่) 

2559 
เมืองสมุทรปราการ 210 / 222 166 / 246 3 / 1 21 / 48 6 / 5 39 / 21 
บางบํอ 1090 / 2159 175 / 528 15 / 19 1089 / 1125 518 / 622 9 / 13 
บางพล ี 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 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 
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ตารางที่ 1.15 แสดงข้อมูลพื้นที่การปลูกไม้ผล จ้าแนกตามรายอ้าเภอ พ.ศ. 2559 – 2561 (ต่อ) 
 

 
อ้าเภอ 

มะมว่ง 
(ราย/ไร่) 

กล้วยน้้าว้า 
(ราย/ไร่) 

กล้วยหอม 
(ราย/ไร่) 

มะพร้าวอ่อน 
(ราย/ไร่) 

มะพร้าวแก ่
 (ราย/ไร)่ 

มะนาว 
(ราย/ไร่) 

2560 
เมืองสมุทรปราการ 167/101 171/109 - 29/34 20/8 40/13 
บางบํอ 1706/2415 98/197 12/13 693/789 482/862 12/10 
บางพล ี 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 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 
บางบํอ 2653/2819 175/613 15/19 696/787 518/883 10/15 
บางพล ี 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 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  
 
 จากข๎อมูลพื้นท่ีเพาะปลูกพืชต้ังแตํปี 2559- 2561 เมื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลการปลูกพืชแตํละชนิด พบวํา
จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน๎มผ๎ูประกอบอาชีพเกษตรกรเพิ่มข้ึนเล็กน๎อยในพืชผักและไม๎ผลบางชนิด เชํน ขํา 
ตะไคร๎ มะพร๎าวแกํ กล๎วยหอม และลดลงในพืชบางชนิด เชํน ข๎าว มะมํวง กล๎วยน้้าว๎า มะพร๎าวอํอน มะนาว 
ผักกระเฉด ในขณะท่ีผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน๎อยเชํนกัน  ซึ่งสะท๎อนภาพของ                 
การกระจายรายได๎และผลิตภาพในภาคการเกษตร ปี 2560 มีพื้นท่ีใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตร จ้านวน 
211,597 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 33.70 ของพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด 
 
  2. ด้านการประมง 
   2.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 จากสภาพภูมิศาสตร๑ของจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นท่ีเหมาะสมกับการท้าประมงน้้าจืดและประมง
ชายฝ๓่ง เนื่องจากมีพื้นท่ีบางสํวนติดชายฝ๓่งทะเล ได๎แกํ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางบํอ และอ้าเภอ
พระสมุทรเจดีย๑ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ประกาศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง    
การก้าหนดเขตเหมาะสมส้าหรับการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า (การเพาะเล้ียงกุ๎งทะเลและสัตว๑น้้าจืด)  โดยวิเคราะห๑
จากป๓จจัยการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าประกอบด๎วยความเหมาะสมของดิน แหลํงน้้า เส๎นทาง
คมนาคมรํวมกับป๓จจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการอยูํในเขตเหมาะสมส้าหรับการเพาะเล้ียงกุ๎งทะเลในพื้นท่ี 
3 อ้าเภอ 11 ต้าบล ได๎แกํ อ้าเภอบางบํอ (ต้าบลคลองดําน) อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ (ต้าบลนาเกลือ ในคลองบาง
ปลากด บ๎านคลองสวน แหลมฟูาผํา และปากคลองบางปลากด) อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (ต้าบลท๎ายบ๎าน ท๎าย
บ๎านใหมํ บางปู บางปูใหมํ ปากน้้า)ส้าหรับพื้นท่ีเหมาะสมส้าหรับการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืดอยูํในพื้นท่ีท้ัง 6 อ้าเภอ 
50 ต้าบล 
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 การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้้าจืด ปลาน้้าจืดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ได๎แกํ ปลานิล ปลาสลิด และปลาดุก 
การเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืดสามารถเพาะเล้ียงได๎ทุกอ้าเภอ  ส้าหรับปลานิลมีเนื้อท่ีเพาะเล้ียงรวม 48,218.65 ไรํ
เล้ียงมากท่ีสุดอ้าเภอบางบํอ 20,395.85 ไรํ รองลงมาอ้าเภอบางเสาธง 15,308.62 ไรํ และอ้าเภอบางพลี 
10,598.67 ไรํ ปลาสลิด มีพื้นท่ี  พื้นท่ีรวม 9,860.74 ไรํ เล้ียงมากท่ีสุดท่ีอ้าเภอบางบํอ 6,397.78 ไรํ รองลงมา
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 2,554.47 ไรํ และอ้าเภอบางพลี 685.07 ไรํ การเล้ียงปลาดุก มีพื้นท่ีรวม 128.59 ไรํ 
เล้ียงมากท่ีอ้าเภอบางบํอ 107.12 ไรํ รองลงมาอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 10.23 ไรํ และอ้าเภอบางพลี 7.50 ไรํ 
ดังตารางท่ี 1.16 
 เมื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลจากตารางจะพบวําเกษตรกรนิยมเพาะเล้ียงปลานิลมากกวําปลาสลิดเนื่องจาก
ระยะเวลาการเล้ียงปลาสลิดใช๎เวลายาวนานมากกวําการเล้ียงปลานิล  แตํป๓จจุบันมีการเล้ียงผสมผสานระหวําง
การเล้ียงปลานิลกับกุ๎งขาว หรือปลาสลิดกับกุ๎งขาว เนื่องจากกุ๎งขาวมีระยะเวลาการเล้ียงส้ันประมาณ 2-3 เดือน    
ก็สามารถจับขายได๎แล๎ว 
 

ตารางที่ 1.16 แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
 

อ้าเภอ การเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 
จ้านวน (ราย) เนื้อท่ี (ไร่) จ้านวน (ราย) เนื้อท่ี  (ไร่) จ้านวน (ราย) เนื้อท่ี  (ไร่) 

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

อ.บางบํอ 1,171 20,395.85 257 6,397.78 17 107.12 
อ.บางพล ี 584 10,598.67 25 685.07 6 7.50 
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 3 0.77 - - 2 2.25 
อ.บางเสาธง 3 29.48 - - - - 

รวม 579 15,308.62 6 223.42 2 1.50 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล ณ 31 สิงหาคม 2561 
 
   2.2 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
 กุ๎งเป็นสัตว๑น้้าเศรษฐกิจท่ีนิยมเล้ียงบริเวณพื้นท่ีท่ีติดชายฝ๓่ง โดยเฉพาะกุ๎งกุลาด้ามีพื้นท่ีเล้ียงรวม 
27,515.60 ไรํ เล้ียงมากท่ีสุดในอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จ้านวน 27,385.38 ไรํ รองลงมาอ้าเภอบางบํอ 105.50 
ไรํ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 25.17 ไรํ  ส้าหรับกุ๎งขาวแวนาไมเกษตรกรนิยมเล้ียงรํวมกับปลาชนิดอื่นๆ 
มีเนื้อที่เล้ียงรวม 3,876.57 ไรํ เล้ียงมากท่ีสุดในพื้นท่ีอ้าเภอบางบํอ 2,091 ไรํ รองลงมาอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
1,524 ไรํ และอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 183.29 ไรํ ดังตารางท่ี 1.17 

ตารางที่ 1.17 แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 1  
 

อ้าเภอ ชนิดของกุ้ง 
กุ้งขาวแวนาไม กุ้งกุลาด้า 

จ้านวน (ราย) เน้ือที่ (ไร่) จ้านวน (ราย) เน้ือที่ (ไร่) 
เมืองสมุทรปราการ 9 183.29 1 25.17 
บางบํอ 145 2,091.79 1 105.05 
บางพลี 2 61.50 - - 
พระสมุทรเจดีย๑ 87 1,524.26 1,332 27.385.38 
บางเสาธง 3 15.73 - - 

รวม 246 3,876.57 1,334 27,515.60 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 
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 นอกจากสัตว๑น้้าเศรษฐกิจท่ีส้าคัญดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จังหวัดสมุทรปราการยังมีสัตว๑น้้าอื่นๆ ท่ีท้ารายได๎
ให๎กับจังหวัด เชํน หอยแครง หอยแมลงภูํ ปูทะเล ปลากะพง จระเข๎ ปลาสวยงาม ฯลฯ 
 

ตารางที่ 1.18 แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 2 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 
 
  3. ด้านปศุสัตว์ 
 ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีเกษตรกรผ๎ูเล้ียงสัตว๑ จ้านวน 2 ,102 ครัวเรือน จากข๎อมูลปี 
พ.ศ.2559-2561 พบวําจ้านวนครัวเรือนผ๎ูเล้ียงสัตว๑ลดลง เนื่องจากการเล้ียงสัตว๑ของจังหวัดสมุทรปราการเป็น
การเล้ียงแบบรายยํอย มิได๎เล้ียงเป็นฟาร๑มขนาดใหญํหรือเชิงพาณิชย๑ แตํกลับมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
หลายแหํงต้ังอยูํในจังหวัด โดยการน้าเข๎าจากแหลํงอื่นมาแปรรูปในจังหวัด  มีเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว๑ในอ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด 453 ครัวเรือน รองลงมาอ้าเภอบางพลี จ้านวน 410  ครัวเรือน และอ้าเภอพระ
ประแดง จ้านวน 405 ครัวเรือน สํวนใหญํเป็นการเล้ียงสัตว๑ปีก เชํน เป็ด ไกํ และสัตว๑เล้ียงอื่นๆ 
 

ตารางที่ 1.19 แสดงข้อมูลจ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้าแนกตามอ้าเภอ พ.ศ. 2559-2561 
 

อ้าเภอ จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ครัวเรือน) 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

เมืองสมุทรปราการ 520 438 453 
บางบํอ 349 328 329 
บางพลี 379 406 410 
พระประแดง 438 423 405 
พระสมุทรเจดีย๑ 210 274 296 
บางเสาธง 257 216 209 

รวม 2,153 2,085 2,102 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานปศุสัตว๑จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 

อ้าเภอ ชนิดหอยทะเล ปลากะพงขาว 
หอยแครง หอยแมลงภู ่

จ้านวน
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร่) 

จ้านวน 
(ราย) 

เน้ือที ่
(ไร่) 

จ้านวน
(ราย) 

เน้ือที่ (ไร่) 

เมืองฯ 19 576.17 6 275 10 292 
บางบํอ 101 3,300.28 1 6.25 104 1,470.42 
บางพลี - - - - - - 
พระสมุทรเจดีย๑ 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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ตารางที่ 1.20 แสดงข้อมูลจ้านวนครัวเรือนผู้เลีย้งสัตว์ปีกเฉพาะท่ีส้าคัญ พ.ศ. 2559-2561 
 

ป ี อ้าเภอ ไก่ เป็ด ห่าน 
จ้านวน (ตวั) เกษตรกร 

(ราย) 
จ้านวน (ตวั) เกษตรกร 

(ราย) 
จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

2559 เมือง 10,109 487 326 20   
บางบํอ 9,883 287 1,064 49 7,000 4 
บางพล ี 5,915 830 782 37   
พระประแดง 22,029 373 687 36 10 1 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 - - 

บางบํอ 11,564 295 1,562 83 7,000 4 
บางพล ี 7,002 317 720 36 20 1 
พระประแดง 6,143 252 702 39 - - 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 - - 

บางบํอ 11,564 295 1,562 83 7,000 4 
บางพล ี 7,002 317 720 36 20 1 
พระประแดง 6,143 252 702 39 - - 
พระสมุทรเจดีย๑ 10,934 260 257 7 - - 
บางเสาธง 5,691 207 422 8 - - 

รวม 51,346 1,750 3,904 181 7,020 5 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานปศุสัตว๑จังหวัดสมุทรปราการ  
 

ตารางที่ 1.21 แสดงข้อมูลจ้านวนสัตว์ใหญ่และครัวเรือนเฉพาะที่ส้าคัญ พ.ศ. 2559-2561 
 

ปี อ้าเภอ โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ 
จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

2559 เมือง 82 6 - - 56 2 8 2 9 1 
บางบํอ 9 2 9 2 15 1 82 8 - - 
บางพล ี 154 6 27 3 - - 80 5 13 1 
พระประแดง 4 1 - - 12 1 105 12 4 1 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 
บางบํอ 105 8 4 1 - - 108 10 - - 
บางพล ี 148 7 27 3 6 1 89 4 21 2 
พระประแดง 4 1 - - - - 120 12 6 2 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 

 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 32 
 

ตารางที่ 1.21 แสดงข้อมูลจ้านวนสัตว์ใหญ่และครัวเรือนเฉพาะที่ส้าคัญ พ.ศ. 2559-2561 (ต่อ) 
 

ปี อ้าเภอ โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ 
จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรก
ร 

(ราย) 

จ้านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

2561 เมือง 53 4 - - 52 2 12 1 9 3 
บางบํอ 115 8 7 1 - - 108 10 - - 
บางพล ี 144 7 24 3 1 6 89 4 21 2 
พระประแดง 4 1 - - - - 120 12 6 2 
พระสมุทรเจดีย๑ 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 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานปศุสัตว๑จังหวัดสมุทรปราการ  
 
   4. สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตร 
 ด๎วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑มีนโยบายในการใช๎แนวคิดและกระบวนการรวมกลํุมของสถาบัน
เกษตรกรเป็นพื้นฐานในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรเพื่อให๎สามารถประกอบอาชีพได๎อยํางยั่งยืน 
 ส้าหรับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการมีการรวมกลํุมเป็นสหกรณ๑การเกษตร จ้านวน 5 แหํง  สมาชิก 
6,810 ราย ส้าหรับสถาบันเกษตรกรมีการรวมกลํุมเป็นวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด จ้านวน 386 กลํุม สมาชิก 4,273 
ราย รองลงมาเป็นกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร จ้านวน 37 กลํุม สมาชิก 603 ราย และกลํุมยุวเกษตรกร 20 กลํุม 
สมาชิก 464 ราย ตามล้าดับ 
 นอกจากนี้ยังมีสหกรณ๑นอกภาคเกษตร เชํน สหกรณ๑ออมทรัพย๑ สหกรณ๑เครดิตยูเนียน สหกรณ๑บริการ  
สหกรณ๑นิคม จ้านวน 156 แหํง สมาชิก 81,612 ราย อีกด๎วย รายละเอียดตามตารางท่ี 1.22 และตารางท่ี 1.23 
 

ตารางที่  1.22  ประเภทสหกรณ์และจ้านวนสมาชิก  ปี  2561 

ประเภทสหกรณ์ จ้านวนสหกรณ์  (แห่ง) จ้านวนสมาชิก  (ราย) 

สหกรณ๑ภาคการเกษตร 
สหกรณ๑นอกภาคการเกษตร 

5 
156 

6,810 
81,612 

รวม 161 88,422 
 

ที่มา : ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตารางที่  1.23  จ้านวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ  ปี  2561 
 

อ้าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร2 กลุ่มยุวเกษตรกร3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน4 

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 
เมือง - - 6 108 4 105 56 491 
บางบ่อ - - 5 108 4 92 59 741 
บางพลี 1 44 6 129 6 124 100 1,16 
พระประแดง - - 6 76 1 20 53 535 
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ตารางที่  1.23  จ้านวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ  ปี  2561 (ต่อ) 
 

อ้าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร2 กลุ่มยุวเกษตรกร3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน4 

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 
พระสมุทรเจดีย์ 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 
 
   1ที่มา : ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัดสมุทรปราการ 
2-4ท่ีมา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 5. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให๎ปี พ.ศ. 2547 เป็นปีแหํงความปลอดภัยด๎านอาหาร มุํงเน๎นให๎ประเทศไทย
สามารถผลิตสินค๎าเกษตรท่ีมีคุณภาพถูกสุขอนามัย ปลอดสารตกค๎างและได๎มาตรฐาน เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  
แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
 หนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑สมุทรปราการ ได๎ด้าเนินการสํงเสริมการเกษตรตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) โดยสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรท่ีปลอดภัยและได๎มาตรฐาน ลดการใช๎สารเคมี  
ยกระดับการผลิตให๎ได๎การรับรองมาตรฐานตําง ๆ ดังนี้ 
 -  มาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) 
 -  มาตรฐานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าท่ีดี (GAP) 
 -  มาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย๑ (ORGANIC) 
 -  มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดีส้าหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติท่ีดีส้าหรับการคัดบรรจุ (GMP) 
 -  มาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห๑อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต๎องควบคุม (HACCP) 
โดยในปี 2558 – 2560 ได๎มีการรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรปลอดภัยไปแล๎ว ตามตารางท่ี 1.24 
 
ตารางที่  1.24  ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 

 

ปี อ้าเภอ 
พืช 

(GAP) 

ประมง 
ปศุสัตว์ 

(GMP/HACCP) 
รวม 

GAP 
Safety 
Level 

เกษตร
อินทรีย์ 

2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองสมุทรปราการ 11 16 16 - 1 44 
บางบํอ 100 153 184 - - 437 
บางพลี 13 37 68 - 1 119 
พระประแดง 4 - - - - 4 
พระสมุทรเจดีย๑ 3 2 - 5 1 11 
บางเสาธง 59 84 57 - - 200 
อื่นๆ 1 1 - - - 2 

รวม 191 293 325 5 3 817 
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ตารางที่  1.24  ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 (ต่อ) 

 

ปี อ้าเภอ 
พืช 

(GAP) 

ประมง 
ปศุสัตว์ 

(GMP/HACCP) 
รวม 

GAP 
Safety 
Level 

เกษตร
อินทรีย์ 

2559 เมืองสมุทรปราการ 28 17 42 - 1 88 
บางบํอ 155 166 219 - - 540 
บางพลี 19 36 95 - 1 151 
พระประแดง 60 1 - - - 61 
พระสมุทรเจดีย๑ 9 24 - 14 1 48 
บางเสาธง 56 89 78 - - 223 
อื่นๆ 4 - - - - 4 

รวม 331 333 434 14 3 1,115 
2560 เมืองสมุทรปราการ 25 16 42 - 2 85 

บางบํอ 150 211 212 - - 573 
บางพลี 19 34 89 - 1 144 
พระประแดง 55 - - - - 55 
พระสมุทรเจดีย๑ 9 24 - 14 1 48 
บางเสาธง 50 91 63 - - 203 
อื่นๆ 4 2 - - - 6 

รวม 312 378 406 14 4 1,114 
 

แหล่งที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ, ส้านักงานปศุสัตว๑จังหวัดสมุทรปราการ, ส้านักงานประมง
จังหวัดสมุทรปราการ, ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว๑น้้าจืดสมุทรปราการ 
 
           จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลสินค๎าเกษตรด๎านพืช ประมง ปศุสัตว๑ ท่ีได๎รับรองมาตรฐานสินค๎า
เกษตรปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบวํา ในปี 2559 มีสินค๎าเกษตรได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปี 2558  
จ้านวน 298 ราย (ด๎านพืช 140 ราย และด๎านประมง 158 ราย) คิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎อยละ 36.47 แตํเมื่อ
เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559 มีเกษตรกรลดลงจ้านวน 1 ราย ท้ังนี้  เนื่องจากมีเกษตรกรท่ีใบรับรอง
หมดอายุ แตํยังไมํได๎มีการตํอใบรับรอง 
 
 2.5) ข้อมูลเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว 
 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานท่ีทํองเท่ียวท่ีส้าคัญท่ีหลากหลาย อาทิ เชํน สถานท่ีทํองเท่ียว                    
เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร๑ เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และประเพณีท่ีส้าคัญ เนื่องจากมีพื้นท่ี
ติดตํอกับกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลท่ีมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีหลากหลายเช่ือมโยงเป็นเส๎นทางการทํองเท่ียว 
ท้ังนี้ สามารถเดินทางไปกลับได๎เพียง 1 วันจึงท้าให๎นักทํองเท่ียวมีความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะ
มีนักทํองเท่ียวเพิ่มขึ้นอยํางก๎าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางท่ีสะดวกจากรถไฟฟูา และการจัดระบบ
จราจรท่ีมีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายสํงเสริมการทํองเท่ียว แบบ One Day Trip และศักยภาพ                      
ด๎านแหลํงทํองเท่ียวในพื้นท่ี โดยสามารถจ้าแนกแหลํงทํองเท่ียวท่ีส้าคัญได๎ 
 แหลํงทํองทํองเท่ียวที่ส้าคัญในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีสถานท่ีทํองเท่ียวท่ีส้าคัญ         
ท่ีหลากหลาย โดยสามารถจ้าแนกแหลํงทํองเท่ียวที่ส้าคัญและมีช่ือเสียง ได๎ดังนี้  
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ตารางที่ 1.25 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ 
 

ท่ี แหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ ที่ต้ัง 
แหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน 

1 องค๑พระสมุทรเจดีย๑   พระเจดีย๑นี้ต้ังอยูํบนเกาะกลางปากแมํน้้าเจ๎าพระยา ท๎าย
ปูอมผีเส้ือสมุทร รูปทรงพระเจดีย๑เป็นแบบระฆังคว่้า สูง 
38 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระชัยวัฒน๑และ
พระปางห๎ามสมุทร 

ถ.สุขสวัสด์ิ  
ต.ปากคลอง 
บางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 

2 อุทยานประวัติศาสตร๑
ทหารเรือ หรือปูอม
พระจุลจอมเกล๎าฯ 

เป็นปูอมท่ีทันสมัยและมีบทบาทส้าคัญยิ่งในการปกปูอง
อธิปไตยของชาติ ซึ่งเป็นท่ีท้าการยิงตํอส๎ูกับอริราชศัตรู
มาแล๎วครั้งหนึ่งเมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และท่ีจารึกอยูํ
ในความทรงจ้าของคนไทย 

ริ ม ป า ก แ มํ น้้ า
เจ๎าพระยา  
ต.แหลมฟูาผํา  
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 

3 ปูอมผีเส้ือสมุทร สร๎างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 2 และมีบทบาทส้าคัญใน
เหตุการณ๑ รศ.112 สมัยรัชกาลท่ี 5 ภายในมีท้ัง ปืนเสือ
หมอบ ซึ่งเป็นปืนใหญํรุํนแรกของไทยท่ีต๎องบรรจุ
กระสุนท่ีท๎ายกระบอก อาคารคลังทํุนระเบิด  คลัง
กระสุนปืนเสือหมอบ พิพิธภัณฑ๑ปูอมผีเส้ือสมุทรท่ีจัด
แสดงนิทรรศการให๎ความรู๎ นอกจากนั้นยังมีสะพานชม
วิวแมํน้้าเจ๎าพระยา และสะพานเดินชมปุาชายเลนท่ี
เงียบสงบจนมีค๎างคาวแมํไกํนับพันตัวมาอาศัยอยูํ 

ต.  ปากคลองบาง
ปลากด  
อ.พระสมุทรเจดีย๑  

4 ปูอมแผลงไฟฟูา เป็นปูอมปราการแหํงหนึ่งของ ฐานทัพเมืองนครเขื่อน
ขันธ๑ เป็นเสมือนหนึ่งฐานทัพด๎านปากแมํน้้าเจ๎าพระยา 
และเป็นเมืองท่ีมีปูอมปราการหลายแหํง เนื่องด๎วย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลท่ี 1) มีพระราชด้าริ ท่ีจะใ ช๎ปูองกันพระ
ราชอาณาจักร ป๓จจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงได๎ท้า
การบูรณะเป็นท่ีพักผํอนหยํอนใจของประชาชน โดย
บริเวณข๎างบนของปูอมได๎จัดปืนใหญํโบราณหลาย
กระบอกต้ังไว๎ให๎ชมรอบๆ บริเวณจัดปลูกต๎นไม๎รํมรื่น 

ต้าบลตลาด  
ติ ด กั บ โ ร ง เ รี ย น
เทศบาล 
พระประแดง 

5 พิพิธภัณฑ๑ทหารเรือ เป็นสถานท่ีรวบรวมและอนุรักษ๑วัตถุส่ิงของเครื่องใช๎ตําง ๆ 
และรวบรวมข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับกองทัพเรือไทย
และยุทธนาวีครั้งส้าคัญ แบํงเป็น 2 อาคาร คือ อาคาร 1 
จัดแสดงประวัติบุคคลส้าคัญท่ีเกี่ยวกับกองทัพเรือ อาทิ 
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ องค๑พระบิดาของทหารเรือไทย และห๎องจัด
แสดงเครื่องแบบตํางๆ ของทหารเรือไทย อาคาร 2 ช้ัน
ลํางจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ๑ตําง ๆ ช้ัน 2 จัดแสดง
เกี่ยวกับเรือพระราชพิธี  ช้ัน3 เป็นการจัดแสดง
นิทรรศการพิ เศษ หมุน เวียนตามชํวง เวลาและ
เหตุการณ๑ส้าคัญ เชํน ยุทธนาวีที่เกาะช๎าง สงคราม 

ถนนสุขุมวิท ต้าบล
ปากน้้า ตรงข๎ามกับ
โรงเรียนนายเรือ 
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ตารางที่ 1.25 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ) 
 

ท่ี แหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ ที่ต้ัง 
แหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน 
  เอเชียมหาบูรพา วีรกรรมท่ีดอนน๎อย เรือด้าน้้าแหํงราช

นาวี และการปฏิบัติการของทหารนาวิกโยธิน เป็นต๎น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงวัตถุอาวุธยุทโธปกรณ๑
ขนาดใหญํในบริเวณโดยรอบ อาทิ เรือด้าน้้า รถสะเทินน้้า
สะเทินบก รวมท้ังยังสามารถชมประภาคารแหํงแรก
ของประเทศไทยได๎ 

 

แหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม 
1 เมืองโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ๑กลางแจ๎งท่ีใหญํท่ีสุดในโลกป๓จจุบันมี

ส่ิงกํอสร๎างสถานท่ีส้าคัญๆ ท้ังท่ีเป็นแบบจ้าลองจาก
ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและใต๎ ซึ่ง
ส่ิงกํอสร๎างมีท้ังขนาดยํอสํวนและเทําขนาดจริง 

ถ.สุขุมวิท กม. 33   
ต.บางปูใหม ํ
อ.เมืองฯ   

2 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ๑ ช๎ า ง
เอราวัณ   

เป็นสถานท่ีเก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด๎าน
ตําง ๆ  ซึ่งช๎างเอราวัณหรือช๎างสามเศียร เป็นประติมากรรม
ลอยตัวด๎วยวิธีเคาะมือแหํงแรกท่ีใหญํท่ีสุดในโลกท้า
จากโลหะทองแดง แผํนเล็กสุดขนาดเทําฝุามือ 

ถ.สุขุมวิท  
ต.บางเมืองใหมํ  
อ.เมือง 

3 ศาลเจ๎ามู ลนิธิ ธรรม
กตัญ๒ู (เสียนหลอไต๎
เทียนกง) 

เป็นศาลเจ๎าท่ีสวยงาม สถาป๓ตยกรรมเพียบพร๎อมไปด๎วย
ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนโบราณ ฝีมือแกะสลักหินอัน
ปราณีต เป็นท่ีประดิษฐานเทพเจ๎าขุนศึกท่ีศักด์ิสิทธิ์ของ
ชาวไต๎หวัน 5 องค๑ คือ เทพเจ๎าตระกูลหล่ี เทพเจ๎าตระกูล
ฉือ เทพเจ๎าตระกูลอูํ เทพเจ๎าตระกูลจู และเทพเจ๎าตระกูล 
ฟุาน ซึ่งเรียกช่ือรวมกันวํา "อู๐ฟุุเซียนส๎วย" (โหวงหวังเอี้ย) 
ภายในบริเวณศาลเจ๎าสามารถชมภาพแกะสลักหินเขียว 
เกี่ยวกับเทพนิยายจีน และตะเกียงไม๎ชุบทองค้าซึ่งตกแตํง
อยูํบนฝูาเพดาน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ๎าแมํกวนอิมและเทพ
เจ๎าองค๑อื่นๆ เพื่อให๎ประชาชนสักการะ เทพเจ๎าตระกูลท้ัง 
5 หรือ โหวงหวังเอี้ย เป็นยอดขุนพลท่ีมีความสุจริตมาก 
เป็นขุนนางท่ีจงรักภักดีสมัยราชวงศ๑หมิงได๎เสด็จเดินทางลง
ใต๎จากมณฑล ฮกเกี้ยนถึงเกาะหนานคุนเซินประเทศ 
ไต๎หวัน เป็นท่ีเล่ือมใสในหมูํประชาชน  แตํส่ิงท่ีเป็นจุดเดํน
ท่ีนักทํองเท่ียวจะต๎องชมและเก็บภาพไว๎เป็นท่ีระลึกอ คือ 
สิงโตคํู ใหญํท่ีสุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว 
น้าเข๎าจากประเทศจีน  สิงโตคํูตามความเช่ือของชาวจีน  
ถือวําเป็นส่ิงท่ีสร๎างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล มีสงําราศี มองดู
นําเกรงขามยิ่งใหญํเกรียงไกร  

ถนนสุขุมวิท  
ต้าบลบางปูใหมํ  
อ้าเภอเมือง  
 

4 พระมาลัยหน๎าอุโบสถ
เกํา วัดพิชัยสงคราม  
 

มีลักษณะเหมือนพระสงฆ๑ธรรมดา วัดพิชัยสงคราม  
ต.ปากน้้า อ.เมือง ฯ 

5 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น ใ น
อุโบสถวัดชัยมงคล  

เป็นพระพุทธรูปส้าริดสมัยสุโขทัย วัดชัยมงคล  
ต.ปากน้้า อ.เมือง ฯ 
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ตารางที่ 1.25 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ) 
 

ท่ี แหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ ที่ต้ัง 
แหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม 

6 พระประธานในอุโบสถ
เกําวัดกลางวรวิหาร   

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน๎าตักกว๎าง 205 ซ.ม. 
สร๎างด๎วยศิลาแลง หุ๎มปูนปิดทอง และใบเสมาท่ี
แกะสลักจากหินแกรนิต สํวนยอดแกะสลักเป็นพระเกี้ยว 
ซุ๎มเสมารูปกูบ เอวเสมาคอดเล็ก มีลายนาคสามเศียร 
เป็นตัวเหงา ตัวเสมาตรงกลางแกะสลักเป็นแถวยาว 
กลางแถบเป็นลายประจ้ายาม ด๎านบนมีลายรูปดอกไม๎ 

วัดกลางวรวิหาร  
ต.ปากน้้า อ.เมือง ฯ 

7 หลวงพํอสินสมุทร   เป็นพระประธานในอุโบสถวัดอโศการามเป็นพระพุทธรูป
ทองเหลือง ปางสมาธิอยํางอินเดีย 

วัดอโศการาม 
ต.บางปูใหมํ อ.เมือง 

8 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น ใ น
อุโบสถวัดทรงธรรม
วรวิหาร  

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวพระราชทานให๎ 

วั ด ท ร ง ธ ร ร ม
วรวิหาร  
อ.พระประแดง 

9 พ ร ะ ป ร ะ ธ า น ใ น
อุโบสถวัดไพชยนต๑  
พลเสพย๑ 

เป็นพระพุทธรูปปูนป๓้นบุทอง วัดไพชยนต๑พลเสพย๑ 

10 พระพุทธรูปปางห๎าม
สมุทรในพระวิหารหน๎า
พระสมุทรเจดีย๑ 

สร๎างในรัชสมัยพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและมีพระพุทธรูป
ปางนี้ในพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม อีกสององค๑ 

วัดพระสมุทรเจดีย๑ 
วัดโปรดเกศเชษฐา
ราม 
อ.พระสมุทรเจดีย๑ 

11 หลวงพํอโต เป็นพระพุทธรูปส้าริด ตามประวัติมีวําลอยน้้ามาจาก
กรุงเกํา 

วัดบางพลีใหญํใน  
ต.บางพลีใหญํ  
อ.บางพลี 

12 พระประธานในอุโบสถ 
วัดปุาเกด  

เป็นพระปูนป๓้น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ประดิษฐาน  
ปูนป๓้นปิดทอง ประดับกระจก 

วัดปุาเกด  

13 พระไสยาสน๑  
(พระนอน) 

พระพุทธรูปปางไสยาสน๑ ท่ีใหญํท่ีสุดในประเทศไทย 
ยาวประมาณ 53 เมตร แล๎วสร๎างพระวิหารคลุมทีหลัง 
ความสูงของวิหารเทําอาคาร 4 ช้ัน ภายในองค๑พระ
ใหญํพอท่ีจะแบํงให๎มีห๎องปฏิบัติธรรม เสาและผนัง มี
ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก สวรรค๑ คติธรรม 
จ้านวนมากมาย กวํา 100 รูป และมีห๎องหัวใจพระซึ่ง
ประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล 

วัดบางพลีใหญํกลาง  
ต . บ า ง พ ลี ใ ห ญํ       
อ.บางพลี  

14 เจดีย๑หลวงปูุเผือก รอบองค๑เจดีย๑ประดับด๎วยกระเบื้องสีส๎มและประดับด๎วย 
ครุฑ 

วัดกิ่งแก๎ว  
ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี  

15 หลวงพํอสุจิตดาราม  
(หลวงพํอด้า) 

เริ่มสร๎างต้ังแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิม
เรียกวํา “วัดสุจิตดาราม”ซึ่งในสมัยนั้นยังไมํมีความ
เจริญเทําใดนักตํอมาถึงสมัยกรุงตนโกสินทร๑ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได๎เสด็จ
มา ณ วัดสุจิตตาราม พระองค๑ได๎ทราบวําประชาชน
แถบนี้ เรียกท๎องถิ่นนี้วํา “บางด๎วน” ดังนั้นพระองค๑จึง
คิดท่ีจะขนานช่ือ วัดสุจิตตาราม เสียใหมํ 

วัดบางด๎วนนอก  
ต.บางด๎วน อ.เมือง  
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ตารางที่ 1.25 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ) 
 

ท่ี แหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ ที่ต้ัง 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทการละเล่นพื้นบ้าน 

1 สะบ๎ามอญ  เป็นประ เพณีวัฒนธรรม ด้ัง เ ดิมของชาวมอญ ท่ี 
พระประแดงเพื่อให๎หนุํมสาวพบปะพูดคุยกัน โดยจะเลํน
ในวันนักขัตฤกษ๑ 

อ.พระประแดง 

2 สะบ๎าทอย  เป็นการละเลํนของผ๎ูชายในวันสงกรานต๑พระประแดง 
แตกตํางจากสะบ๎ามอญตรงท่ีเป็นเรื่องของผ๎ูชาย เป็น
การประลองความแข็งแรงและความแมํนย้าของการ
ทอยสะบา๎ 

วั ด ท ร ง ธ ร ร ม
วรวิหาร  
อ.พระประแดง 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 
1 ประเพณีรับบัว เกิดจากชาวมอญพระประแดงท่ีไปท้านาในฤดู ท้านา ณ  

อ้าเภอบางพลี และเมื่อหมดฤดูก็จะกลับไปพระประแดง 
ซึ่งจะพอดีกับเทศกาลออกพรรษา  จึงเก็บดอกบัวที่มีอยูํ
มากมายท่ีต้าบลบางพลีใหญํกลับไปด๎วย  ตํอมาชาว
อ้าเภอบางพลีเห็นวําชาวมอญมักจะเก็บดอกบัวกลับไป
ทุกปี  จึงเก็บดอกบัวเตรียมไว๎ให๎ด๎วยความเอื้อเฟื่อเผ่ือ
แผํ  ตํอมาเกิดความค๎ุนเคยกันมากขึ้น จึงโยนบัวให๎กัน
หากอยูํไกล ตํอมาชาวบ๎านซึ่งนิยมถวายดอกบัวแกํพระ
ในวันออกพรรษาจึงได๎สร๎างกิจกรรม งานประเพณีรับบัว  
ให๎ได๎มีการระลึกถึงกันและเป็นโอกาสให๎ได๎รํวมท้าบุญท้า
กุศล อีกท้ังยังเป็นการรํวมสนุกกันเป็นประจ้าทุกปี 

วัดบางพลีใหญํใน 
ต.บางพลีใหญํ 
อ.บางพลี 

2 ส ง ก ร า น ต๑ พ ร ะ
ประแดง 

เป็นงานประเพณีสงกรานต๑ท่ียิ่งใหญํ จัดโดยชาวไทย
เช้ือสายมอญ  โดยจะเริ่มในวันอาทิตย๑แรกหลังวันท่ี 
13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเดิมเรียกวํา สงกรานต๑ปาก
ลัด ในงานมีขบวนแหํนางสงกรานต๑การละเลํนพื้นเมือง
ของชาวมอญ เชํน การสรงน้้าพระ รดน้้าขอพรผ๎ูใหญํ 
ปลํอยนกปลํอยปลา การเลํนสะบ๎า และเลํนสาดน้้ากัน
อยํางสนุกสนาน  ขบวนแหํนางสงกรานต๑จะมีสาวงาม
แตํงชุดไทยหรือชุดรามัญ (มอญ)  

อ.พระประแดง 

3 งานนมัสการหลวงพํอ
ป า น วั ด ม ง ค ล      
โคธาวาส 

เป็นงานประจ้าปีของชาวอ้าเภอบางบํอ งานนี้เกิดขึ้น
จากคุณความดีแลคุณธรรมอันสูงสํงของหลวงพํอปาน  
พุทธศาสนิกชนหล่ังไหลกันมาวัดมงคลโคธาวาส เพื่อ
นมัสการรูปหลํอจ้าลองของหลวงพํอปาน ทุกปีงาน
นมัสการหลวงพํอปาน จัดขึ้นในวันขึ้น 5-7 ค้่า เดือน 
12 ของปี รวม 3 วัน 3 คืน โดยในวันแรกของงานจะมี
การอันเชิญรูปหลํอของหลวงพํอปานแหํทางเรือไปตาม
ล้าคลองปีกกา เพื่อให๎ประชาชนสักการะแล๎วแหํกลับ
วัดมงคลโคธาวาส  หลังจากเสร็จส้ินการกราบไหว๎บูชาแล๎ว  
ประชาชนจะสนุกสนานรื่นเริงกับมหรสพตําง ๆ   

วัดมงคลโคธาวาส 
อ.บางบํอ 
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ตารางที่ 1.25 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ) 
 

ท่ี แหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ ที่ต้ัง 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 

4 งานนมัสการ 
องค๑พระสมุทรเจดีย๑ 

เป็นงานประเพณีท่ีสืบสานกันมายาวนานกวํา 185 ปี 
เพราะองค๑พระสมุทรเจดีย๑เป็นท่ีเคารพสักการะท่ีถือ
เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งต้ังอยูํทางทิศตะวันตกของแมํน้้า
เจ๎าพระยา  ชาวสมุทรปราการจึงจัดให๎มีการสมโภช
เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ต้ังแตํวันแรม 5 ค้่า เดือน 11 ใน
งานประเพณีจะมีมหรสพสมโภชมีการแขํงเรือ และการ
จ้าหนํายสินค๎าชุมชน 

อ้ า เภอพระสมุทร
เจดีย๑ 

5 งานประเพณี 
แหํหงส๑ธงตะขาบ 

มีมานานกวํา 30 ปี จะจัดขึ้นทุกวันท่ี 13 เมษายนของ
ทุกปี  โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อร้าลึกถึงบรรพบุรุษชาว
มอญ หงส๑ เป็นสัญลักษณ๑ตัวแทนต้านานการก้าเนิดถิ่น
ฐานของมอญ ณ กรุ งหงสาวดี และตะขาบเป็น
สัญลักษณ๑ของคติธรรม ความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ี
เปรียบดังสัดสํวนในอวัยวะ ตําง ๆ ของตัวตะขาบ  ชาว
มอญท้ัง 7 หมูํบ๎าน จะรํวมกันจัดท้าธงตะขาบของ             
หมูํบ๎านตน และหมุนเวียนกันเป็นเจ๎าภาพ  โดยมา
รวมตัวกันท่ีศูนย๑วัฒนธรรมอ.พระประแดง  ต้ังขบวน
แหํไปตามจุดตําง ๆ ของตลาดพระประแดงหลังจาก
เสร็จการแหํ ชาวมอญแตํละหมูํบ๎านก็จะน้าธงตะขาบ
ไปแขวนท่ีเสาหงส๑ของแตํละวัดในหมูํบ๎าน               

อ้าเภอพระประแดง   

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ 
1 ตลาดโบราณบางพลี   เดิมช่ือ “ตลาดศิริโสภณ” เป็นตลาดเกําแกํตลาดหนึ่ง

พื้นตลาดท้าจากพื้นไม๎ สามารถเดินติดตํอกันได๎ถึง 500 
เมตร มีอายุประมาณ 141 ปี ตลาดนี้ต้ังอยูํบนฝ๓่งเหนือ
ของคลองส้าโรงชํวงอ้าเภอบางพลี    

ริมคลองส้าโรงติดกับ 
วัดบางพลีใหญํใน 
ต.บางพลีใหญํ  
อ.บางพลี   

2 ตลาดคลองสวน 
100 ปี   

กํอตั้งขึ้นโดยชาวจีนกลํุมหนึ่งเมื่อราว พ.ศ. 2444  นับ
ถึงป๓จจุบันเป็นเวลามากกวํา 100 ปี ตลาดแหํงนี้ต้ังอยูํ
บนฝ๓่งคลองประเวศบุรีรมย๑เช่ือมตํอคลองพระยา
นาคราช ตลาดคลองสวนเป็นศูนย๑รวมของการติดตํอ
ค๎าขาย และแลกเปล่ียนสินค๎าของผ๎ูคนจากหมูํบ๎านตําง 
ๆ หลายหมูํบ๎าน บริเวณใกล๎กับตลาดคลองสวนมีฟาร๑ม
เพาะเล้ียงเป็ดมากกวํา 10 แหํง อาหารขึ้นช่ือของท่ีนี้
คือ เป็ดพะโล๎ 

ต.คลองสวน   
อ.บางบํอ   

3 ตลาดน้้าบางน้้าผ้ึง   จัดต้ังขึ้นในปี  พ.ศ. 2547  นับเป็นตลาดใกล๎กรุงท่ีมี
สินค๎าหลากหลายท้ังของกินของใช๎ของฝากนานาชนิด 
จัดเป็นซุ๎มให๎มีทางเดินยาวกวํา 2 กิโลเมตร ขนานไป
กับคลองซอยสายเล็ก ๆ ท่ีแตกแขนงจากแมํน้้ า
เจ๎าพระยาเข๎ามาในพื้นท่ีท่ีท้าการเกษตรของชาวบ๎าน 
จัดจ้าหนํายต๎นไม๎นานาพันธุ๑, ปลาสวยงามหลากชนิด, 
และผลิตผลของชาวบ๎าน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย๑รวม 

หมูํ 10 ต.บางน้้าผ้ึง 
อ.พระประแดง 
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ตารางที่ 1.25 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญด้านต่าง ๆ (ต่อ) 
 

 แหล่งท่องเที่ยว ความเป็นมา/กิจกรรมส้าคัญ ที่ต้ัง 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ 
  สินค๎า OTOP ท่ีสร๎างสรรค๑จากคนในชุมชนบางน้้าผ้ึง

และต้าบลใกล๎เคียงในจังหวัด สมุทรปราการ เชํน 
ดอกไม๎เกล็ดปลา บ๎านธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ๑จากทะเล 
โมบายล๑ ลูกตีนเป็ดรูปรํางแปลกตา เป็นต๎น 

 

4 สถานตากอากาศ 
บางป ู

เป็นสถาน ท่ีพัก ผํอน ซึ่ งบริ เวณโดยรอบปกคลุม
ล๎อมรอบด๎วยปุาชายเลนท่ียังคงความสมบูรณ๑ตาม
ระบบนิเวศวิทยา “สะพานสุขตา” ยืนออกไปสํูทะเล
ประมาณ500 เมตร  และมี “ศาลาสุขใจ” ซึ่งเป็น
ร๎านอาหารสวัสดิการของกองอ้านวยการสถานพักผํอน
กรมพลาธิการทหารบก สามารถนั่งรับประทานอาหาร 
พร๎อมท้ังชมทัศนียภาพอําวไทยได๎ นอกจากนี้ยังมี
เส๎นทางการศึกษาธรรมชาติให๎ประชาชนอีกด๎วย 

เลขท่ี 164  
ถ.สุขุมวิท 
อ.เมือง 

5 ฟาร๑มจระเข๎และสวน
สัตว๑สมุทรปราการ   

โดยกํอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493  ป๓จจุบันเป็นฟาร๑มจระเข๎ 
ท่ีใหญํท่ีสุดในโลก ภายในเป็นสถานเพาะเล้ียงจระเข๎ขนาด
ตําง  ๆกวํา 60,000ตัว เสือ ลิงชิมแปนซี ชะนี เตํา งู นก 
อูฐ ฮิปโปโปเตมัส กวาง และปลาจ้านวนมาก 

555 หมูํ 7  
ถ.ท๎ายบ๎าน 
ต.ท๎ายบ๎าน อ.เมืองฯ 

6 บึงตะโก๎ เป็นบึงท่ีนักทํองเท่ียวนิยมเลํนกีฬาทางน้้ า ไ ด๎แกํ 
เคเบ้ิลสกี และวินด๑เชิร๑ฟ 

175/1 หมูํ 12 
ถ.บางนา – ตราด  
กม.13 ต.บางพลีใหญํ 
อ.บางพลี 

7 สวนศรีนครเข่ือนขันธ๑ เป็นสวนสาธารณะท่ีมีเนื้อท่ี 200 ไรํเศษ แวดล๎อมไป
ด๎วยสวนหมากสวนผลไม๎ และเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีรัฐบาล
ก้าหนดให๎ เป็นปอดของประชาชนอีกแหํ งหนึ่ ง                 
เป็นสถานท่ีพักผํอน ออกก้าลังกายและศึกษาระบบ
นิเวศน๑ของพันธุ๑พืชและพันธุ๑สัตว๑  

ถ.เพ็ชรหึงษ๑  
ต.บางกระเจ๎า  
อ.พระประแดง        

 
  2.6) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยว 
  1. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 จากข๎อมูลสถิติด๎านการทํองเท่ียวของจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา จ้านวนผ๎ูเยี่ยมเยือนมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี ท้ังในสํวนนักทํองเท่ียวและนักทัศนาจร ซึ่งผ๎ูเยี่ยมเยือนสํวนใหญํเป็นชาวไทยเกินกวําครึ่งคิดเป็นร๎อยละ 
64.6 ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 พบวํา ผ๎ูเยี่ยมเยือนจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนเพิ่มสูงขึ้นจากปีกํอนถึงร๎อยละ 
4 .81  โดยมี จ้ านวน ผ๎ู เยี่ ยมเยื อน  3 .37  ล๎านคน เศษ โดยนั กทํอง เ ท่ียวมีระยะ เวลาพ้ านั ก เฉ ล่ีย 
ไมํเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีระยะเวลาพ้านักเฉล่ียจ้านวน 2 วัน ในสํวนการใช๎จํายของผ๎ูเยี่ยมเยือนพบวํา  
มีการใช๎จํายสูงขึ้นทุกปี ในปี 2561  มีการใช๎จํายเพิ่มข้ึนจากปีกํอนร๎อยละ 3.97 ในปี 2560 มีการใช๎จํายเพิ่มข้ึน
ร๎อยละ 5.0 โดยมีคําใช๎จํายเฉล่ีย 1,534 บาท และ 1,475 บาทตํอคนตํอวัน ตามล้าดับ โดยนักทํองเท่ียวใช๎จําย
ตํอคนตํอวันเฉล่ียมากท่ีสุด จ้านวน 1,983 บาท เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 4.59 นอกจากนี้พบวํา รายได๎      
จากการทํองเท่ียวมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการมีรายได๎จากการทํองเท่ียว 6,611.4 
ล๎านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 7.6 โดยรายได๎สํวนใหญํมาจากชาวไทย จ้านวน 3,426.3 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 51.8 
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ตารางที่ 1.26 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. 2559 – 2561 
 

 

รายการ  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
Percentage change 
2560 2561 

1. จ้านวนสถานพักแรม (แห่ง)      
 จ้านวนห๎อง (ห๎อง) 3,893 4,380 4,380 12.51 0 
2. จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน 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 
  ชาวตํางประเทศ 1,026,704 1,140,398 1,192,681 11.07 +4.58 
 2.1 จ้านวนนักทํองเที่ยว1 907,904 1,007,269 1,037,246 10.94 +2.98 
   ชาวไทย 542,827 604,350 619,304 11.33 +2.47 
   ชาวตํางประเทศ 365,077 402,919 417,942 10.37 +3.73 
 2.2 จ้านวนนักทัศนาจร2 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 
   ชาวตํางประเทศ 661,627 737,479 774,739 11.46 +5.05 
3.  ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว(วัน) 1.9 1.9 1.9 0.01 -0.04 
  ชาวไทย 1.7 1.7 1.7 0.01 -0.03 
  ชาวตํางประเทศ 2.3 2.2 2.2 0.0 -0.05 
4.  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเท่ียว (บาท/คน/วัน)      
 ผู้เยี่ยมเยือน 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 
  ชาวตํางประเทศ 1,609.0 1,788.7 1,870.8 7.29 +4.59 
 4.1  นักท่องเท่ียว 1,710.0 1,896.0 1,983.1 7.61 +4.59 
  ชาวไทย 1,548.0 1,668.9 1,737.2 3.97 +4.09 
  ชาวตํางประเทศ 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 
  ชาวตํางประเทศ 1,208.0 1,335.6 1,404.1 5.66 +5.14 
5.  รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท)      
 ผู้เยี่ยมเยือน 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 
  ชาวตํางประเทศ 2,514.7 2,955.2 3,185.1 17.52 +7.78 
 

หมายเหตุ 1) นักทํองเท่ียว หมายถึง ผ๎ูท่ีเดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค๑ตําง ๆ  ท่ีไมํใชํการไปท้างานประจ้า 
การศึกษา และไมํใชํคนท๎องถิ่นท่ีมีภูมิล้าเนา หรือศึกษาอยูํท่ีจังหวัดนั้นท้ังนี้ต๎องพักค๎างคืนอยํางน๎อย 1 คืน 

 2) นักทัศนาจร  หมายถึง ผ๎ูเย่ียมเยือนท่ีไมํพักค๎างคืน 
แหล่งที่มา : ส้านักงานการทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 
 
  2. ด้านการจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
 ส้าหรับศักยภาพในด๎านการจ้าหนํายสินค๎า OTOP พบวํา ต้ังแตํปี พ.ศ. 2558 – 2561 จังหวัดฯ มียอด
จ้าหนํายสินค๎า OTOP เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรปราการ  
มียอดจ้าหนํายสินค๎า OTOP ท้ังในประเทศและตํางประเทศของผลิตภัณฑ๑ทุกประเภทจ้านวน 2,606,092,042 
ล๎านบาท ไตรมาสท่ี 2 มียอดการจ้าหนํายสูงสุด โดยอ้าเภอบางพลี มียอดจ้าหนํายสินค๎า OTOP สูงท่ีสุด 
รองลงมาเป็นอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ และบางบํอ ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 1.27  แสดงยอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2561 

 
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 
ไตรมาสที่ 1 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 2 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 3 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 4 
(ล้านบาท) 

รวม 4 ไตรมาส 
(ล้านบาท) 

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 

 

แหล่งที่มา :  ศูนย๑ข๎อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 

ตารางที่ 1.28  แสดงยอดจ้าหน่ายสินค้า OTOP แยกตามรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ ไตรมาสที่ 1 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 2 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 3 
(ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 4 
(ล้านบาท) 

รวม 4 ไตรมาส 
(ล้านบาท) 

เมืองสมุทรปราการ 233,835,060 291,640,328 255,169,469 187,860,755 968,505,612 
บางบํอ 130,938,920 165,631,087 154,611,322 144,028,778 595,210,107 
บางพลี 212,765,179 285,546,100 269,270,270 247,443,980 1,015,025,529 
พระประแดง 126,219,830 170,908,690 118,426,300 111,734,400 527,289,220 
พระสมุทรเจดีย๑ 78,605,020 125,416,500 103,609,200 41,242,000 348,872,720 
บางเสาธง 85,065,400 92,941,518 90,126,520 85,150,400 353,283,83 

รวม 867,429,409 1,132,084,223 991,213,081 817,460,313 3,808,187,026 
 

แหล่งที่มา:  ศูนย๑ข๎อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 
 3) บทวิเคราะหส์ถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ/รายได้ในระดับมหภาคและครัวเรือน 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสํวนใหญํ อยูํในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต๑ ช้ินสํวนยานยนต๑ อุปกรณ๑เครื่องจักร ผลิตภัณฑ๑โลหะ เคมีภัณฑ๑ พลาสติก 
เครื่องใช๎ไฟฟูา/อิเล็กทรอนิกส๑ อาหารแปรรูป การขนสํงสินค๎าและบริการ (Logistics) และธุรกิจค๎าขายของ
ภาคเอกชน  ซึ่งจากการวิเคราะห๑ข๎อมูล GPP พบวําในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดฯ มีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด 
(GPP : Gross Provincial Product) จากกิจกรรมการผลิตสินค๎าและบริการทุกชนิดในพื้นท่ีจังหวัดฯ จ้านวน 
717,053 ล๎านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี โดยมีมีมูลคําผลิตภัณฑ๑
มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 23,018 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 3.32 และ (GPP Per Capita) อยูํท่ี 343,215 บาท สูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี 
กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และภูเก็ต 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสํวนใหญํอยูํในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย๑กรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต๑ ช้ินสํวนยานยนต๑ อุปกรณ๑เครื่องจักร ผลิตภัณฑ๑โลหะ เคมีภัณฑ๑ 
พลาสติก เครื่องใช๎ไฟฟูา/อิเล็กทรอนิกส๑ อาหารแปรรูป การขนสํงสินค๎าและบริการ (Logistic) และธุรกิจ
ค๎าขายของ  
 จากการวิเคราะห๑มูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2560  ณ ราคาประจ้าปี 
พบวํา สัดสํวนโครงสร๎างเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2560 พบวําเป็นภาคเกษตรกรรม ร๎อยละ 
0.32 และนอกภาคเกษตร ร๎อยละ 99.68  
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ตารางที่ 1.29 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สูงสุด 5 อันดับแรก 

 

ล้าดับที่ จังหวัด GPP (ล้านบาท) สัดส่วนต่อประเทศไทย (รอ้ยละ) 
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 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (GDP 15,451,959) 
 
 จากการวิเคราะห๑มูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)  ในชํวงปี            
พ.ศ. 2548 - 2559 พบวํามูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน๎มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีมูลคําสูงสุด 
ในปี พ.ศ. 2555 มูลคําเทํากับ 701,250 ล๎านบาท และลดลงร๎อยละ 7.05 ในปี พ.ศ. 2556 (มูลคํา GPP จ้านวน 
651,809 ล๎านบาท) ขณะท่ีปี พ.ศ. 2557 มีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากเดิมร๎อยละ 0.53 
โดยมีมูลคําเทํากับ 655,304 ล๎านบาท และในปี พ.ศ. 2559 มีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัดจ้านวน 
691,888 ล๎านบาท เพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง จากปี พ.ศ. 2558 ร๎อยละ 0.9 ดังภาพที่ 1.22 
 

 
ภาพที่ 1.22 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สมุทรปราการ ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. 2548-2559 

 
 หากเปรียบเทียบมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเฉล่ียตํอคน (GPP per capita) พบวํา จังหวัด
สมุทรปราการมีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเฉล่ียตํอคน ปี พ.ศ. 2560 อยูํท่ี 343,215 บาท ซึ่งมีมูลคําสูง
เป็นอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี  กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 
สมุทรสาคร และภูเก็ต โดยในชํวงปี พ.ศ. 2554-2560 มีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเฉล่ียตํอคนสูงกวํา      
3 แสนบาท ซึ่งมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเฉล่ียตํอคนในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 
6,189 บาท  คิดเป็นร๎อยละ 1.84 ในขณะท่ีจังหวัดฯ มีมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross 
Provincial Product) เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมร๎อยละ 3.32 จะเห็นวําผลิตภาพในการผลิตของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มมูลคํา
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเฉล่ียตํอคน (GPP per capita) ในปี พ.ศ. 2560 สูงกวํา ปี พ.ศ. 2559  
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337,026 

ตารางที่ 1.30 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) สูงสุด 10 อันดับแรก 
 

ล้าดับที่ จังหวัด GPP per capita 
(บาท) 

1 ระยอง 1,095,667 
2 ชลบุร ี 581,475 
3 กรุงเทพมหานคร 573,907 
4 ปราจีนบุร ี 486,601 
5 พระนครศรีอยุธยา 465,972 
6 ฉะเชิงเทรา 427,409 
7 สมุทรสาคร 411,326 
8 ภูเก็ต 388,559 
9 สมุทรปราการ 343,215 
10 สระบุร ี 330,750 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 

 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 1.23 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – 2559 
 

แหล่งที่มา: ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 
 ส้าหรับการวิ เคราะห๑โครงสร๎างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา โครงสร๎าง  
ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นอยูํกับเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร (มูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวม
จังหวัดนอกภาคเกษตร จ้านวน 714,764 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 99.68 และมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด      
ในภาคเกษตรจ้านวน 2,289 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.32 โดยผลิตภัณฑ๑นอกภาคเกษตรท่ีมีมูลคําสูงท่ีสุด ได๎แกํ  
ภาคอุตสาหกรรม ร๎อยละ 40.68 การขนสํงคลังสินค๎า ร๎อยละ 22.84 การขายสํงขายปลีกร๎อยละ 14 และการเงิน
และการประกันภัย ร๎อยละ 3.70 ส้าหรับผลิตภัณฑ๑ภาคเกษตรมีมูลคําเพียง 2,289 ล๎านบาท ร๎อยละ 0.32     
ของผลิตภัณฑ๑จังหวัด  
 
 
 

2560 

337,026     343,215 
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ตารางที่ 1.31 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจ้าปี 
 

สาขาการผลิต มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนโครงสร้าง 
(ร้อยละ) 

ภาคเกษตร 2,289   0.32 
   เกษตรกรรม การปุาไม๎ และการประมง 2,289   0.32 
ภาคนอกเกษตร 714,764   99.68 
   การท้าเหมืองแรํและเหมืองหิน 8   - 
   การผลิตอุตสาหกรรม 291,730   40.68 
   ไฟฟูา ก๏าซ และระบบปรับอากาศ 13,475   1.88 
   การประปาและการจัดการของเสีย 2,593   0.36 
   การกํอสร๎าง 9,268   1.29 
   การขายสํง การขายปลีก การซํอมยานยนต๑และจักรยานยนต๑ 107,670   15.02 
   การขนสํง และสถานท่ีเก็บสินค๎า 163,804   22.84 
   ท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร 10,797   1.51 
   ข๎อมูลขําวสารและการส่ือสาร 5,645   0.79 
   การเงินและการประกันภัย 26,549   3.70 
   กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ 15,087   2.10 
   กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร๑และกิจกรรมทางวิชาการ 6,274   0.87 
   กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ 22,855   3.19 
   การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ ฯ 11,451   1.60 
   การศึกษา 4,242   0.59 
   กิจกรรมด๎านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห๑ 9,194   1.82 
   ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 851   0.12 
   กิจกรรมการบริการด๎านอื่น ๆ 12,641   1.76 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 717,053   100.00 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 343,215  - 
ประชากร (1,000 คน) 2,089   - 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
  

 
ภาพที่ 1.24 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต ปี 2560 

อุตสาหกรรม 
40.68 % 

การขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้าและการ

คมนาคม 
22.84 % 

การขายส่ง การ
ขายปลีก การ

ซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์  

15.02 % 

การเงินและการ
ประกันภัย 
3.70 % 

อื่นๆ 
17.76 % 
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 จากตัวเลขผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 จ้าแนกตามสาขาการผลิต 
พบวํา โครงสร๎างทางเศรษฐกิจสํวนใหญํในชํวง 5 ปีนี้ ขึ้นอยูํกับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก แตํในปี 2559          
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน๎มลดลง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีมูลคําลดลงจากปีกํอน 17,598        
ล๎านบาท อันดับสองคือ การขนสํง สถานท่ีเก็บสินค๎าและการคมนาคม นอกจากนี้ ภาคบริการด๎านอสังหาริมทรัพย๑ 
และการขายสํง การขายปลีก ก็มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเชํนกัน รวมท้ังมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคเกษตร ก็เพิ่มขึ้น
เชํนกัน โดยปี พ.ศ. 2559 มีมูลคําจ้านวน 2,508 ล๎านบาท ดังตารางท่ี 1.32 
 

ตารางที่ 1.32 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต 
จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2556 – 2560 

 

สาขาการผลิต มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2556 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2558 

มูลคา่ 
(ล้านบาท) 
ปี 2559 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2560 

ภาคเกษตร 2,490   2,531   2,267   2,298 2,289   
   เกษตรกรรม การปุาไม๎ และการประมง 2,490   2,531   2,267   2,298 2,289   
ภาคนอกเกษตร 653,263   662,772   684,476   691,737 714,764   
   การท้าเหมืองแรํและเหมืองหิน 7   6  8   8 8   
   การผลิตอุตสาหกรรม 292,650   308,250   306,251   291,857 291,730   
   ไฟฟูา ก๏าซ และระบบปรับอากาศ 13,687   13,939   13,607   14,296 13,475   
   การประปาและการจัดการของเสีย 2,105   2,155   2,219   2,454 2,593   
   การกํอสร๎าง 12,725   10,201   9,214   10,402 9,268   
   การขายสํง การขายปลีก การซํอมยาน
ยนต๑และจักรยานยนต๑ 

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

   การขนสํง และสถานท่ีเก็บสินค๎า 147,561   136,217   147,868   156,701 163,804   
   ท่ีพักแรมและบริการด๎านอาหาร 7,016   7,076   8,473   9,018 10,797   
   ข๎อมูลขําวสารและการส่ือสาร 5,423   5,357   5,350   5,357 5,645   
   การเงินและการประกันภัย 17,837   19,738   22,974   25,525 26,549   
   กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย๑ 12,047   12,189   12,719   14,331 15,087   
   กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร๑และ
กิจกรรมทางวิชาการ 

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

   กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
อื่น ๆ 

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

   การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ ฯ 10,144   11,311   10,894  10,513 11,451   
   การศึกษา 4,095   4,213   4,087   4,101 4,242   
   กิจกรรมด๎านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห๑ 

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

   ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 524   521   542   628 851   
   กิจกรรมการบริการด๎านอื่น ๆ 9,997   10,017   11,2215   12,373 12,641   
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ตารางที่ 1.32 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต 
จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2556 – 2560 (ต่อ) 

 

สาขาการผลิต มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2556 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2558 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2559 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 
ปี 2560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 655,753   665,303   686,743   694,035   717,053   
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 337,787   336,194   340,642  338,071   343,215  
ประชากร (1,000 คน) 1,941   1,979   2,016   2,053   2,089   
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
รวบรวมโดย : ส้านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.1.3 ด้านสังคมและความมั่นคง 
 1) ประชากร  
  1.1) ประชากรและโครงสร้างประชากร   
  1. จ้านวนประชากร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเป็นอันดับ 12 
ของประเทศ และอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจังหวัดฯ รองรับการขยายตัว
จากกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ท้ังในด๎านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค๎า การบริการและ
การกระจายตัวของประชากร จึงท้าให๎จังหวัดฯ มีประชากรท่ีย๎ายถ่ินจากท่ีอื่นมาอาศัยอยูํในพื้นท่ีเป็นจ้านวนมาก 
ซึ่งมีท้ังประชากรท่ีเคล่ือนย๎ายเข๎ามาโดยแจ๎งย๎ายท่ีอยูํอยํางถูกต๎อง และไมํแจ๎งย๎ายท่ีอยูํเข๎ามาอาศัยท้าให๎จ้านวน
ประชากรท่ีมีอยูํจริงสูงกวําจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเกือบเทําตัว (บทวิเคราะห๑อยูํในหัวข๎อท่ี 1.7 
ลักษณะทางสังคม) โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎ูท่ีอยูํในวัยท้างานจะมีรายช่ืออยูํในทะเบียนราษฎรต้่ากวํากลํุมอื่น โดยข๎อมูล 
ในปี 2562 จังหวัดฯ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรท้ังส้ิน 1,344,875 คน แยกเป็นชาย 642,774 คน หญิง 
702,101 คน ซึ่งจะพบวําประชากรสํวนใหญํอาศัยอยูํในพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด รองลงมาคือ
อ้าเภอบางพลี และอ้าเภอพระประแดง ตามล้าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ้านวนประชากรตํอพื้นท่ีจังหวัดฯ โดยเฉล่ียประมาณ 1,344.87 คนตํอตารางกิโลเมตร          
 

ตารางที่ 1.33  แสดงจ้านวนประชากรแยกตามอ้าเภอ พ.ศ. 2560 – ธันวาคม 2562 
 

ปี พ.ศ. อ้าเภอ รวม ชาย หญิง จ้านวนบ้าน ความหนาแน่นประชากร 
(หน่วย: 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 

บางพล ี 249,113 117,628 131,485 149,588 1,021.42 
พระสมุทรเจดีย๑ 137,091 66,589 70,502 60,118 1,138.82 

บางบํอ 107,088 52,350 54,738 42,910 437.08 
บางเสาธง 77,037 37,335 39,702 55,408 588.56 

รวมท้ังสิ้น 1,301,560 623,478 678,082 643,611 1,296.26 
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ตารางที่ 1.33  แสดงจ้านวนประชากรแยกตามอ้าเภอ พ.ศ. 2560 – ธันวาคม 2562 (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. อ้าเภอ รวม ชาย หญิง จ้านวนบ้าน ความหนาแน่นประชากร 
(หน่วย: คน/ตร.กม.) 

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 
พระสมุทรเจดีย๑ 139,370 67,609 71,761 61,993 1,157.75 
บางบํอ 108,438 52,987 55,451 44,129 442.59 
บางเสาธง 77,751 37,657 40,094 55,409 594.02 

รวมท้ังสิ้น 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 
พระสมุทรเจดีย๑ 144,756 70,131 74,625 65,898 1,158.70 
บางบํอ 105,782 51,657 54125 45,990 446.60 
บางเสาธง 86,208 41,639 44,569 61,650 599.10 

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

แหล่งที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2562 
 

 
 

ภาพที่ 1.25 แสดงจ้านวนประชากร พ.ศ. 2560 – 2562 จ้าแนกรายอ้าเภอ 
 
   2. ประชากรตามทะเบียนราษฎร 
 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งส้ิน 1,344,875 คน แยกเป็นชาย 642,774 คน 
หญิง 702,101 คน ซึ่งจะพบวําประชากรสํวนใหญํอาศัยอยูํในพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด 
รองลงมาคืออ้าเภอบางพลี และอ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 1.34 
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อ้าเภอบางเสาธง 
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พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 1.34 แสดงจ้านวนประชากรแยกตามอ้าเภอ ณ เดือนธันวาคม 2562 
 

ปี พ.ศ. อ้าเภอ รวม ชาย หญิง จ้านวนบ้าน ความหนาแน่นประชากร 
(คน/ตร.กม.) 

2562 เมอืงสมุทรปราการ 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 
พระสมุทรเจดีย๑ 144,756 70,131 74,625 65,898 1,158.70 
บางบํอ 105,782 51,657 54125 45,990 446.60 
บางเสาธง 86,208 41,639 44,569 61,650 599.10 

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

แหล่งที่มา: ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2562   
 

3. ประชากรแฝง 
 อยํางไรก็ตาม จังหวัดสมุทรปราการยังมีกลํุมประชากรแฝงท่ีไมํมีช่ือในทะเบียนราษฎร และเดินทางเข๎า
มาท้างานไปเช๎า – เย็นกลับ ซึ่งท้าให๎ประชากรท่ีอาศัยอยูํจริงมากกวําประชากรท่ีปรากฏตามทะเบียนราษฎร 
ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจ้านวนประชากรแฝงมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ จากการส้ารวจข๎อมูลสัดสํวน
ประชากรแฝงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยส้านักงานสถิติจังหวัดฯ พบวํา จังหวัดสมุทรปราการ มีสัดสํวน
ประชากรแฝงรวมจ้านวน 754,511 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.10 จ้าแนกเป็นประชากรท่ีเดินทางเช๎าไปเย็นกลับ 
133,898 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.96 และประชากร ท่ีมาอาศัยอยูํประจ้าแตํไมํมีการย๎ายทะเบียนบ๎านเข๎ามา 
จ้านวน 620,613 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.15 ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของภาครัฐท่ีจะให๎บริการ และดูแลในเรื่อง
ของสุขอนามัย การศึกษา และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให๎เพียงพอและท่ัวถึง 
 

 
 

 
ภาพที่ 1.26 แสดงสัดส่วนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยจริงและเข้ามาท้างานของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
   1.2) ประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงสร๎างประชากรท่ีสามารถจ้าแนกตามกลํุมอายุ ประกอบด๎วย อายุต้่ากวํา 5 ปี 
(วัยเด็ก) อายุ 5-14 ปี (วัยเรียน) อายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) และอายุ 60 ปีข้ึนไป (วัยสูงอายุ) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

ประชากรท่ีมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎร 
1,344,875 คน 
ร้อยละ 43.89 

ประชากรท่ีไม่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎร 

จ้านวน 620,613 คน 
ร้อยละ 46.15 

ประชากรท่ีเดินทางแบบไป
เช้า - เย็นกลับ 

จ้านวน 133,898 คน 
ร้อยละ 9.96 

ประชากรท่ีเข้ามา 
อยู่อาศัยจริงและเข้ามาท้างานท้ังสิ้นประมาณ 

 2,099,386 คน 
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ตารางที่  1.35  แสดงประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559 – 2562 
 

ประชากร 
จ้าแนกตามกลุ่มอายุ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อายุต้่ากวํา 5 ปี (วัยเด็ก) 71,366 5.52 70,211 5.39 66,996 5.09 65,296 4.86 
อายุ 5-14 ปี (วัยเรียน) 150,432 11.63 151,552 11.64 153,262 11.65 153,430 11.41 
อายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) 871,728 67.39 874,428 67.18 886,096 67.36 878,655 65.33 
อายุ 60 ปีข้ึนไป (วัยสูงอายุ) 171,003 22.12 172,240 13.23 191,404 14.55 202,635 14.71 
ไมํทราบ 29,024 3.75 33,129 2.55 17,620 1.34 44,859 3.34 
 

แหล่งที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 
 

 
 

ภาพที่ 1.27  แสดงประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559 - 2562 
 
 จากการวิเคราะห๑โครงสร๎างประชากร โดยจ้าแนกตามกลํุมอายุ/กลํุมประชากร ปี พ.ศ. 2562 พบวํา
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรสํวนใหญํอยูํในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) คิดเป็นร๎อยละ 65.33 รองลงมาคือ 
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) วัยเรียน (อายุ 5- 14 ปี) และวัยเด็ก (อายุต้่ากวํา 5 ปี) คิดเป็นร๎อยละ 15, 11 
และ 5 ตามล้าดับ 

หากวิเคราะห๑สถิติโครงสร๎างประชากร จ้าแนกตามกลํุมอายุ/กลํุมประชากร ในชํวง ปี พ.ศ. 2559 – 2562 
พบวํา ประชากรวัยแรงงาน มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี แตํมีสัดสํวนลดลงเล็กน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ้านวนประชากรในภาพรวม ในขณะท่ีประชากรวัยเด็กมีสัดสํวนลดลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากร    
ในภาพรวม  

จากสถิติโครงสร๎างประชากรในกลํุมประชากรวัยสูงอายุ พบวํา จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวน
ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และมีสัดสํวนของประชากรกลํุมวัยสูงอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปี พ.ศ. 2559 – 2562 
อยํางไรก็ตาม สัดสํวนของจ้านวนประชากรวัยสูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2559 – 2562 นั้น    
มีสัดสํวนประชากรเกินกวําร๎อยละ 10 ของประชากรท้ังจังหวัด ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา จังหวัดสมุทรปราการนั้น   
เป็นสังคมท่ีก๎าวเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ (Aging society)  

 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

วัยเด็ก 
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แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 51 
 
                 1.3) ประชากรจ้าแนกตามการนับถือศาสนา 
    จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 93.53 (1,187,750 
คน) รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คริสต๑ และพราหมณ๑ ฮินดู คิดเป็นร๎อยละ 3.86 , 2.26 และ 0.31 ตามล้าดับ 

 
 

ภาพที่ 1.28  แสดงประชากร จ้าแนกตามการนับถือศาสนา 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  
  
 2) กลุ่มชาติพันธุ์ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีกลํุมทางชาติพันธุ๑ท่ีหลากหลาย ได๎แกํ กลํุมคนไทยพื้นเมือง มลายู ลาว มอญ 
จีน ฯลฯ ป๓จจัยส้าคัญท่ีกํอให๎เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ๑นี้มีหลายสาเหตุด๎วยกันคือ กลํุมมอญท่ีเข๎ามา 
ต้ังถิ่นฐานสร๎างชุมชนเมืองหน๎าดํานปูองกันศึกทางทะเล กลํุมลาวท่ีถูกกวาดต๎อนมาในสมัยสงครามแถบ            
คลองมหาวงษ๑และสํวนใหญํย๎ายกลับไปอยูํแถบนครนายก กลํุมมลายูมุสลิมท่ีเข๎ามาท้าการเกษตรและ                  
เป็นแรงงานในการขุดคลองเพื่อชลประทาน กลํุมคนจีนท่ีเข๎ามาค๎าขาย กลํุมชาติพันธ๑กลํุมตํางๆ เหลํานี้
กลายเป็นประชากรในจังหวัดฯ สืบทอดมาถึงป๓จจุบัน เชํน 
 พระประแดงแหล่งมอญ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยมีชาวมอญอพยพ     
หนีภัยสงครามเข๎ามามากจึงโปรดเกล๎าฯ ให๎ไปต้ังภูมิล้าเนาในแขวงเมืองธนบุรี นนทบุรี และนครเข่ือนขันธ๑หรือ               
พระประแดง พระประแดงจึงกลายเป็นชุมชนมอญขนาดใหญํมาจนถึงป๓จจุบัน ตํอมาได๎ขยายการต้ังถิ่นฐานไป
ยังอ้าเภอบางพลีและอ้าเภอบางบํอมีอาชีพท้านาเป็นหลัก ในอ้าเภอพระประแดงมีวัดทรงธรรม และวัดคันลัด 
ซึ่งเป็นศูนย๑กลางชุมชน กลํุมชาวไทยเช้ือสายมอญเหลํานี้ยังสามารถรักษาความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณี
ของตนไว๎ได๎จนถึงป๓จจุบนั เชํน การนับถือผี การสวดมนต๑ การเผาศพ ประเพณีสงกรานต๑ และการต้ังบ๎านเรือน ฯลฯ 
 จีนผู้กุมฐานเศรษฐกิจ บริเวณอ้าเภอเมืองเป็นยํานชุมชนท่ีอยูํอาศัยของชาวจีน ซึ่งเข๎ามาต้ังรกราก
ค๎าขายริมแมํน้้าเจ๎าพระยาบริเวณเมืองสมุทรปราการและริมคลองส้าโรงและคลองสาขา มีศาลเจ๎าจีนและเจว็ดไม๎ 
ได๎แกํ ศาลเจ๎าแมํทับทิม ศาลเจ๎าพํอบางพลีใหญํ และศาลเจ๎าต้ัวปูนเถํากง สํวนศาลเจ๎าหลักเมืองเดิมเป็นอาคาร
ทรงไทย แตํเมื่อทรุดโทรมลงผ๎ูท่ีเคารพบูชาซึ่งสํวนใหญํมีเช้ือสายจีนจึงรํวมกันสร๎างรูปแบบศาลเจ๎าจีน                      
และเมื่อมีการขยายตัวของชุมชน รวมท้ังการให๎ความส้าคัญกับถนนศาลเจ๎าจึงเปล่ียนมาอยูํริมถนนแทนศาลเจ๎า
รุํนหลังๆ ท่ีเพิ่งสร๎างขึ้นมาใหมํบางแหํงสร๎างโดยชาวจีนไต๎หวันท่ีเข๎ามาท้าโรงงานอุตสาหกรรม  
 
 

พุทธ 1,260,881 (94%) 

อิสลาม 51,115 (4%) 
คริสต์ 28,942 (2%) พราหมณ์ ฮินดูและอื่น ๆ 

3,937 (0%) 
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 3) สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน 
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลโครงสร๎างประชากร ปี 2562 สามารถจ้าแนกตามกลํุมอายุ พบวํา จังหวัด
สมุทรปราการ มีก้าลังแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ้านวน 878,655 คน (คิดเป็นอัตรามีสํวนรํวมในก้าลัง
แรงงาน ร๎อยละ 65.33) ผ๎ูมีงานท้า 1,344,062 คน ผ๎ูวํางงาน 18,511 คน และมีผ๎ูรอฤดูกาล 221 คน โดย
สามารถจ้าแนกได๎ ดังนี้ 
 3.1) การมีงานท้า ผู้มีงานท้าในจังหวัดฯ มีงานท้าในภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ            
มีจ้านวน 21,964 คน (คิดเป็น ร๎อยละ 1.63 ของผ๎ูมีงานท้าท้ังหมด) และเป็นผ๎ูมีงานท้านอกภาคเกษตร     
จ้านวน 1,322,103 คน  (คิดเป็นร๎อยละ 98.37 ของผ๎ูมีงานท้าท้ังหมด) โดยท้างานในสาขาการผลิตมากท่ีสุด 
จ้านวน 622,737 คน (ร๎อยละ 46.33) รองลงมาคือ การขายสํง ขายปลีก ซํอมแซมยานยนต๑ จ้านวน 245,089 คน 
(ร๎อยละ 18.23) และ ผ๎ูมีงานท้าสํวนใหญํมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 313646, คน (ร๎อยละ 23.34) 
 3.2) การว่างงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีผ๎ูวํางงานประมาณ 19,288 คน มีอัตราวํางงานต้่า 
อยูํท่ีร๎อยละ 1.36 โดยเป็นเพศชาย จ้านวน 9,228 คน และเพศหญิง จ้านวน 9,283 คน 
 3.3) การบริหารจัดหางานในประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข๎อมูล ณ ส้ินเดือน
กันยายน 2562)  นายจ๎าง/สถานประกอบการได๎แจ๎งต้าแหนํงงานวําง จ้านวน 24 ,064 อัตรา มีผ๎ูลงทะเบียน
สมัครงาน จ้านวน 12,709 คน และมีการบรรจุงาน จ้านวน 9 ,444  คน คิดเป็นอัตราการบรรจุงานตํอ      
ผ๎ูสมัครงาน ร๎อยละ 74.31  สํวนต้าแหนํงงานวํางตามระดับการศึกษาท่ีต๎องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา 
9,012 อัตรา (ร๎อยละ 37.45) รองลงมาเป็นระดับปวช.–ปวส.  6,901 อัตรา (ร๎อยละ 28.68) และระดับ
ปริญญาตรี 4,983 อัตรา (ร๎อยละ 20.71) 
 3.4) แรงงานต่างด้าว ท่ีได๎รับอนุญาตท้างานในจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562     
มีแรงงานตํางด๎าว  จ้านวน 121,570 คน จ้าแนกเป็นกลํุมตํางๆ ดังนี้  
  (1) แรงงานตํางด๎าวช่ัวคราว (มาตรา 9) คือ คนตํางด๎ าวท่ีไ ด๎รับอนุญาตให๎ เข๎ามา                        
ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ตามกฎหมายวําด๎วยคนเข๎าเมืองโดยไมํใชํการอนุญาตให๎เข๎ามาในฐานะ
นักทํองเท่ียว หรือผ๎ูเดินทางผําน จ้านวน 8,583 คน (ร๎อยละ 5.74)  
  (2) แรงงานตํางด๎าวประเภทสํงเสริมการลงทุน (มาตรา 12) คือ คนตํางด๎าวท้างาน            
ตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการลงทุน เชํน นักลงทุน ชํางฝีมือ ผ๎ูช้านาญการ จ้านวน 1,647 คน            
(ร๎อยละ 1.10)  
  (3) แรงงานตํางด๎าวประเภทบุคคลพื้นท่ีสูง (มาตรา 13) คือ คนตํางด๎าวท่ีไมํได๎รับสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายวําด๎วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได๎ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน๑สถานะยื่นขอใบอนุญาต
ท้างาน จ้านวน 3,762 คน (ร๎อยละ 2.52) 
  (4) แรงงานตํางด๎าวน้าเข๎าตาม MOU คือ คนตํางด๎าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ท่ีเข๎ามา
ท้างานตามความตกลงระหวํางรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต๎นทาง จ้านวน 28,244 คน (ร๎อยละ 18.89) 
  (5) แรงงานตํางด๎าวพิสูจน๑ สัญชาติ คือ คนตํางด๎าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา               
ท่ีหลบหนีเข๎าเมือง ได๎รับผํอนผันให๎ท้างานและอยูํในราอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ได๎ผําน
การพิสูจน๑สัญชาติและปรับสถานะ การเข๎าเมืองถูกกฎหมายเรียบร๎อยแล๎ว จ้านวน 37,410 คน (ร๎อยละ 25.02) 
  (6) แรงงานตํางด๎าวเข๎าเมืองผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ คือ คนตํางด๎าวสัญชาติเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา ท่ีหลบหนีเข๎าเมือง ได๎รับผํอนผันให๎ขึ้นทะเบียนท่ีศูนย๑บริการจดทะเบียนแรงงานตํางด๎าว                   
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งแรงงานตํางด๎าวกลํุมนี้จะได๎รับการผํอนผันให๎อยูํในประเทศไทย               
เพื่อเข๎าสํูกระบวนการพิสูจน๑สัญชาติให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 จ้านวน 66,678 คน (ร๎อยละ 44.60) 
  (7) แรงงานตํางด๎าวท่ีจดทะเบียนกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว๑น้้า ท่ีขึ้น
ทะเบียนคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 และ 24 มกราคม 2560 มีจ้านวนแรงงานตํางด๎าว               
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ขึ้นทะเบียน จ้านวน 3,172 คน จ้าแนกเป็นประเภทกิจการประมงทะเล 1,243 คน สัญชาติเมียนมา 549 คน 
สัญชาติลาว 98 คน สัญชาติกัมพูชา 596 คน และประเภทกิจการแปรรูปสัตว๑น้้า 1,929 คน สัญชาติเมียนมา 
1,298 คน สัญชาติลาว 45 คน สัญชาติกัมพูชา 586 คน  
 ท้ังนี้ จังหวัดสมุทรปราการได๎มีการจัดต้ังศูนย๑รับแจ๎งการท้างานของคนตํางด๎าว ส้าหรับผ๎ูท่ีเข๎ามาท้างาน
โดยไมํได๎รับอนุญาต ให๎เข๎ามาสํูกระบวนการท้างานท่ีถูกต๎อง ในระหวํางวันท่ี 24 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2560 
ซึ่งมีคนตํางด๎าวที่ผํานการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ๑นายจ๎าง-ลูกจ๎าง จ้านวน 39,055 คน 
 3.5) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (ข๎อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562)  มีผ๎ูผํานการพัฒนาทักษะฝีมือด๎านแรงงาน 
จ้านวน 7,129 คน ดังนี้  
  (1) การฝึกเตรียมเข๎าท้างาน 3 กลํุมอาชีพ คือ  ธุรกิจและบริการ จ้านวน 120 คน              
และชํางอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน 15 คน  
  (2) การฝึกเสริมทักษะเพื่อการสํงเสริมการมีงานท้า มีผ๎ูผํานการฝึก จ้านวน 412 คน ได๎แกํ
ชํางอุตสาหกรรมศิลป์  จ้านวน 115 คน ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑ จ้านวน 76 คน                   
และชํางกํอสร๎าง 181 คน และธุรกิจและบริการ 40 คน 
  (3) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผ๎ูผํานการฝึก จ้านวน 3,085 คน โดยกลํุมอาชีพท่ีผํานการฝึก
ยกระดับฝีมือสูงสุดคือ ชํางไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑ จ้านวน 755 คน รองลงมา คือธุรกิจและ
บริการ จ้านวน 723 คน ชํางเครื่องกล จ้านวน 529 คน ชํางอุตสาหกรรม จ้านวน 417 ชํางเช่ือ ม
มาตรฐานสากล จ้านวน 320 คน ชํางอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน 221 คน คน และชํางกํอสร๎าง จ้านวน 120 คน 
 ในสํวนของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พบวํา มีผ๎ูผํานการทดสอบจ้านวน 2 ,557 คน 
โดยกลํุมอาชีพท่ีผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือสูงสุดคือ ชํางไฟฟูาอิ เล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑           
จ้านวน 1,953 คน รองลงมา คือ ชํางเครื่องกล จ้านวน 326 คน ชํางเช่ือมมาตรฐานสากล จ้านวน 100 คน            
ชํางอุตสาหกรรมศิลป์ 71 คนชํางอุตสาหกรรม จ้านวน 53 คน และชํางกํอสร๎าง จ้านวน 52 คน 
 3.6) การคุ้มครองแรงงาน การตรวจแรงงานสถานประกอบการประจ้าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 (ข๎อมูล ณ 30 กันยายน 2562) ท้ังส้ิน 1,149 แหํง มีลูกจ๎างท่ีผํานการตรวจ 102 ,138 คน                
โดยสถานประกอบการสํวนใหญํ ร๎อยละ 99.04 ปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมาย 1 ,138 แหํง) สถานประกอบการ  
ท่ีปฏิบั ติไมํถูกต๎องตามกฎหมายมี จ้านวน 11 แหํงร๎อยละ 0.96)  ลูกจ๎างรวม 1 ,127 คน (อยูํ ใน                    
สถานประกอบการ ขนาด 20-49 คน มากท่ีสุด จ้านวน 5 แหํง 
 3.7) การตรวจความปลอดภัยในการท้างาน การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข๎อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) ท้ังส้ิน 367 แหํง ลูกจ๎างท่ีผํานการตรวจ 
จ้านวน 61,375 คน พบวํา สถานประกอบการปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมายความปลอดภัย มีจ้านวน 366 แหํง 
(ร๎อยละ 99.72 ท่ีผํานการตรวจ) ปฏิบัติไมํถูกต๎อง 1 แหํง (ร๎อยละ 0.27) ลูกจ๎างรวม 84 คน สถานประกอบการ       
ท่ีผํานการตรวจสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จ้านวน 103 แหํง รองลงมาเป็นสถาน
ประกอบการขนาด 100-299 คน จ้านวน 88  แหํง 
 3.8) การประสบอันตราย/เจ็บปุวยจากการท้างาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข๎อมูล         
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) จังหวัดสมุทรปราการ  มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการท้างาน จ้านวน 
10,922 คน โดยประเภทของความร๎ายแรง พบวํา สํวนใหญํจะหยุดงานไมํเกิน 3 วัน จ้านวน 6,806 คน (ร๎อยละ 
70.65) สํวนใหญํมีสาเหตุมาจากวัตถุหรือส่ิงของหรือสารเคมีกระเด็นเข๎าตา จ้านวน 1,295 คน หยุดงานเกิน 3 วัน 
2,818 คน (ร๎อยละ 29.25) สํวนใหญํสาเหตุมาจากวัตถุหรือส่ิงของพังทลาย/หลํนทับ จ้านวน 861 คน มีผ๎ูเสียชีวิต 6 
คน (ร๎อยละ 0.06) ไมํมีผ๎ูสูญเสียอวัยวะบางสํวน และทุพพลภาพ 
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 3.9) การเลิกจ้างแรงงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข๎อมูล ณ เดือนกันยายน 2562) 
สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเลิกกิจการจ้านวน 88 แหํง ลูกจ๎างท่ีถูกเลิกจ๎าง 1,117 คน สํวนใหญํ
เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 4 คน จ้านวน 69 แหํง (ร๎อยละ 78.40) จ้านวนลูกจ๎างท่ีถูกเลิกจ๎างสํวนใหญํ 
อยูํในขนาดสถานประกอบการ 100-299 คน จ้านวน 722 คน (ร๎อยละ 64.64) โดยประเภทกิจการท่ีมีการเลิก
จ๎างสูงสุดคือ กิจการผลิตภัณฑ๑เคมีท่ีมิได๎จัดประเภท 283 คน (ร๎อยละ 25.34) รองลงมาคือ กิจการการผลิต
ผลิตภัณฑ๑พลาสติก จ้านวน 222 คน (ร๎อยละ 21.33) 
 3.10) สถานประกอบการและลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม ข๎อมูล ณ 30 กันยายน 
2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานประกอบการ จ้านวน 22,820 แหํง ลูกจ๎างมาตรา 33 จ้านวน 733,557 คน 
 

4) การศึกษา  
  1.1) สถานศึกษา 
  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวนท้ังส้ิน     
299 แหํง  มีจ้านวนนักเรียนท้ังส้ิน 246,011  คน  ครู  10,191  คน และห๎องเรียน 6,783 ห๎อง คิดเป็น
อัตราสํวนครู ตํอนักเรียน 24:1 และนักเรียนตํอห๎องเรียน 36:1 แสดงวําจังหวัดฯ อัตราสํวนครูตํอนักเรียน และ
นักเรียนตํอห๎องเรียน เป็นไปตามเกณฑ๑ท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงาน
คณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าหนด ดังตารางท่ี 1.36 
 

ตารางที่ 1.36 แสดงจ้านวนสถานศึกษา ผู้เรียน ห้องเรียน และครู/ผู้สอน จ้าแนกตามสังกัด พ.ศ. 2562 
 

สังกัด ภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน:ครู นักเรียน:ห๎อง 
สถานศึกษา ผู้เรียน ครู ห้องเรียน 

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 
ศูนย๑การศึกษาพิเศษประจ้า
จังหวัดสมุทรปราการ 

1 216 25 16 9:1 14:1 

ส้านักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน 
(เอกชนในระบบ) 

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

ส้านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  
(ภาครัฐและภาคเอกชน) 

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

ส้านักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ  
(กศน.) 

6 21,623 121 - 179:1 - 

ส้านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

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

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

แหล่งที่มา: ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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  2. สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ  มีสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรวมจ้านวน 
122 แหํง แบํงเป็น สถานศึกษาในสังกัด จ้านวน 27 แหํง มีนักเรียนจ้านวน 13,096 คน และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัด จ้านวน 95 แหํง มีนักเรียนจ้านวน 7,774 คน  ซึ่งจ้านวนนักเรียนในสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
มีแนวโน๎มลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ดังตารางท่ี 1.37 
 

ตารางที่ 1.37 แสดงจ้านวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2562 
 

สถานศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน 12,914 26 13,096 27 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 8,255 95 7,774 95 

รวม 21,169 121 20,870 122 
 

แหล่งที่มา: ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 
  3. สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ังหมด 8 แหํง โดยแบํงเป็นภาครัฐจ้านวน 4 แหํง 
ได๎แกํ (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี และ  (2) ศูนย๑ฝึกพาณิชย๑นาวี  
สังกัดกรมเจ๎าทํา กระทรวงคมนาคม (3) โรงเรียนนายเรือ สังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม (4) สถาบัน
การแพทย๑จักรีนฤบดินทร๑  มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน 4 แหํง ได๎แกํ (1) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยา
เขตสุวรรณภูมิ (บางนา) อ้าเภอบางเสาธง (2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอบางพลี            
(3) วิทยาลัยเซาท๑อีสบางกอก อ้าเภอบางพลี และ (4) สถาบันเทคโนโลยีแหํงสุวรรณภูมิ อ้าเภอบางพลี 
  4. สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
 จังหวัดสมุทรปราการ  มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท้ังหมด 11 แหํง โดยแบํงเป็นภาครัฐจ้านวน 
4 แหํง (1) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
สมุทรปราการ อ้าเภอบางบํอ (3) วิทยาลัยสารพัดชํางสมุทรปราการ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (4) วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย๑ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ และภาคเอกชน 7 แหํง ได๎แกํ (1) วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี (2) โรงเรียนเกริกวิทยาลัย อ้าเภอบางพลี (3) วิทยาลัยเทคโนโลยี
สมุทรปราการ (ช.เทค) อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (4) วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ อ้าเภอ          
บางพลี (5) วิทยาลัยไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ (6) วิทยาลัยเกวลินบริหารธุรกิจ 
อ้าเภอบางเสาธง (7) วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ไต๎หวัน (BBI) อ้าเภอบางพลี 
  5. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สมุทรปราการ  
 จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ท้ังหมด 6 แหํง ได๎แกํ (1) ส้านักงาน กศน. อ้าเมืองสมุทรปราการ (2) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอพระประแดง              
(3) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอบางพลี (4) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอบางเสาธง (5) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอ            
พระสมุทรเจดีย๑ (6) ส้านักงาน กศน. อ้าเภอบางบํอ มีนักเรียน จ้านวน 21,623 คน ครู 121 คน 
 
  1.2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจ้านวนท้ังส้ิน 
299 แหํง รองรับนักเรียนท้ังส้ิน 246,011 คน  ครู 10,191  คน และห๎องเรียน 6,783 ห๎อง คิดเป็นอัตราสํวน
ครูตํอนักเรียน 24:1 และนักเรียนตํอห๎องเรียน 36:1 แสดงวําจังหวัดฯ อัตราสํวนครูตํอนักเรียน และนักเรียน  
ตํอห๎องเรียน เป็นไปตามเกณฑ๑ท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส้านักงานคณะกรรมการ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าหนด แตํยังมีป๓ญหาท่ีส้าคัญด๎านการศึกษา ดังนี้ 
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  1. สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่อยู่ในระดับต้่า ท้าให๎ผ๎ูเรียนบางสํวนมีภาวะ
โภชนาการต้่ากวําเกณฑ๑มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีนักเรียนบางสํวนต๎องชํวยเหลือผ๎ูปกครอง
ท้างานท้าให๎เกิดป๓ญหาการขาดเรียน การซ้้าช้ัน การออกกลางคัน ประสิทธิภาพการศึกษาจึงลดลง 
  2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าให๎สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอุํน พํอแมํ ผ๎ูปกครองประกอบอาชีพเป็นชํวงเวลา (ท้างานเป็นกะ) ท้าให๎ไมํมีเวลาอบรม
เล้ียงดูบุตรหลาน  ตลอดจนการปลูกฝ๓งคุณธรรม  จริยธรรม รวมถึงระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน
ให๎กับบุตรหลาน ท้าให๎เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไมํเหมาะสม เชํน การสูบบุหรี่ มั่วสุมตามท่ีสาธารณะตํางๆ             
การทะเลาะวิวาท และติดยาเสพติดท่ีมีแนวโน๎มสูงขึ้น  
         3. ผู้ปกครองบางส่วนเป็นแรงานจากต่างจังหวัดที่ เข้ามาประกอบอาชีพ ท้าให๎เกิด            
ความเหล่ือมล้้าและชํองวํางระหวํางรายได๎ของผ๎ูปกครองท้าให๎มีนักเรียนสํวนหนึ่งต๎องออกกลา งคัน                
หรือโอกาสท่ีจะเข๎าถึงการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพแตกตํางกัน 
  4. สถานศึกษาบางแห่งขาดแคลนครูเฉพาะทาง/สาขา  เพื่อการจัดการเรียนรู๎แกํนักเรียน/
กลํุมท่ีมีความต๎องการพิเศษ เชํน ครูท่ีจบตรงสาขาคณิตศาสตร๑ ภาษาตํางประเทศ  ครูเฉพาะทางความพิการ  
เป็นต๎น  ท้าให๎นักเรียนไมํได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมํเป็นไปตามเปูาหมาย
ท่ีก้าหนด 
 5. จังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ รวมจ้านวน 
754,511 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.10 ซึ่ง เป็นประชากรที่เดินทางมาท้างานเช๎าไป – เย็นกลับ จ้านวน 
133,898 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.96 และประชากรท่ีมาอาศัยอยูํประจ้าแตํไมํมีการย๎ายทะเบียนบ๎านเข๎ามา 
จ้านวน 620,613 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.15 ท้าให๎การวางแผนการจัดการศึกษาเกิดความคลาดเคล่ือนและ
คุณภาพทางการเรียนไมํเป็นไปตามเปูาหมาย  
 
 5) ด้านการสาธารณสุข 
  1.1) สถานรักษาพยาบาล 
 จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลศูนย๑ จ้านวน 1 แหํง โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหํง โรงพยาบาลชุมชน               
4 แหํง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม จ้านวนท้ังส้ิน 74 แหํง รายละเอียด          
ดังตารางท่ี 1.38 
 

ตารางที ่1.38 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จ้าแนกตามรายอ้าเภอ 
 

สถานรักษาพยาบาล 
จ้าแนกตามประเภท 

เมือง บางบ่อ บางพลี พระสมุทรเจดีย ์ พระประแดง บางเสาธง รวม 

1. โรงพยาบาลศูนย์ (แห่ง/เตียง) 1/415 - - - - - 1/415 
2. โรงพยาบาลท่ัวไป (แห่ง/เตียง)   1/200 - - - 1/200 
3. โรงพยาบาลชุมชน (แห่ง/เตียง) - 1/120 - 1/74 1/41 1/0 4/234 
4. โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอื่น 

ๆ (แห่ง/เตียง) 
2/170 - - 1/250 1/10 - 4/430 

5.  โรงพยาบาลเอกชน (เตียง/แห่ง) 6/785 1/100 6/680 2/340 1/60 2/126 18/2,091 
6.  คลืนิกเวชกรรม (แห่ง) 97 9 42 25 7 16 196 
7.  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (แห่ง) 20 - 4 9 1 1 35 
8.  คลินิกทันตกรรม (แห่ง) 73 7 20 20 2 12 134 
9.  คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง (แห่ง) 2 - - - - - 2 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 

(แห่ง) 
19 13 8 16 10 8 74 

 

แหล่งที่มา:  กลํุมงานค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล  ณ  กันยายน  252 
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  1.2) สถานบริการสุขภาพ การพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุข 
  จังหวัดสมุทรปราการ ได๎ก้าหนดเปูาหมายในการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของ
จังหวัดฯ ทุกระดับ โดยมี เปูาหมายในการยกระดับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาล                        
ศูนย๑ โรงพยาบาลบางพลีเป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางบํอยกระดับเป็นโรงพยาบาล              
แมํขําย โรงพยาบาลบางจากยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญํ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ                 
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 60 เตียง และโรงพยาบาลบางเสาธง ท่ีวางแผนยกระดับเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง 30 เตียง ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข           
เพื่อรองรับสภาพป๓ญหาและความต๎องการของพื้นท่ี  
  แม๎จังหวัดสมุทรปราการจะมีโรงพยาบาลเอกชนและมีจ้านวนเตียงมากกวําโรงพยาบาลภาครัฐ  
อยํางไรก็ตามบริการสร๎างเสริมสุขภาพ และบริการขั้นพื้นฐานท่ีจ้าเป็นยังเป็นบทบาทหน๎าท่ีหลักของหนํวยงาน
ภาครัฐท่ีต๎องรับผิดชอบด้าเนินการ 
 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได๎ก้าหนดเปูาหมายในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ                
ฝ๓่งตะวันออกของแมํน้้าเจ๎าพระยา ให๎เป็นศูนย๑กลางในการเป็นเครือขํายการดูแลสุขภาพ ได๎แกํ โรงพยาบาล        
บางพลี ซึ่งยกระดับเป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก  โดยมีโรงพยาบาลบางบํอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแมํขําย
ประจ้าจังหวัด และโรงพยาบาลบางเสาธงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสร๎างใหมํ (F๓) ซึ่งมีแผนในการขอยกระดับ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) ส้าหรับสถานบริการของรัฐฝ๓่งตะวันตกของแมํน้้าเจ๎าพระยา                
ก้าหนดเปูาหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางจาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญํ (F1) ซึ่งมีแผนในการ    
ขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแมํขําย (M2) รองรับการดูแลประชาชน ในพื้นท่ีอ้าเภอพระประแดงและพระ
สมุทรเจดีย๑ โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลศูนย๑ประจ้าจังหวัดฯ ดูแลพื้นท่ีอ้าเภอ              
เมืองสมุทรปราการ และรองรับการสํงตํอจากเครือขํายโรงพยาบาลทุกแหํง 
 

ตารางที่ 1.39 แสดงข้อมูลแสดงข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐ พ.ศ. 2562 จ้าแนกตามสังกัด 
 

รพ.ภาครัฐ สังกัด สป.สธ. รพ.ภาครัฐ สังกัดกรมต่างๆ รพ.เอกชน 
1.รพ.สมุทรปราการ (415 เตียง )  1.สถาบันราชประชาสมาสัย (250 เตียง) 15 แหํง 2,044 เตียง 
2.รพ.บางพลี (200 เตียง)  2.รพ.ยุวประสาทฯ (140 เตียง)   
3.รพ.บางบํอ (120 เตียง )  3.รพ.รร.นายเรือ (30 เตียง)   
4.รพ.บางจาก (74 เตียง )  4.รพ.ปูอมพระจุลจอมเกล๎า (10 เตียง)  
5.รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ (41 เตียง)    
6.รพ.บางเสาธง ( - )   
รวม 6 แห่ง 850 เตียง (25.6 %) รวม 4 แห่ง 430 เตียง (12.9 %) รวม 15 แห่ง 2,044 เตียง(61.5 %) 
 

แหล่งที่มา:  กลํุมงานค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล  ณ  กันยายน  2562 
 
 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนํวยงานบริหารสํวนภูมิภาค ภายใต๎การบริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ี 6 ได๎วางแผนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)   
ในการยกระดับโรงพยาบาล ขยายขนาดจ้านวนเตียง และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให๎สามารถรองรับ
สภาพป๓ญหาความต๎องการของพื้นท่ี การขยายตัว และเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
  1.3) บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลภาครัฐ จ้านวน 6 แหํง ซึ่งพบวําจังหวัดฯ มีบุคลากรทางการแพทย๑
ทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งยังมีการขาดแคลนวิชาชีพทั้ง 4 สายงานหลัก  
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ตารางที่ 1.40  แสดงข้อมูลจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์จ้าแนกวิชาชีพหลัก 
 

บุคลากรจ้านกตามวิชาชีพ จ้านวนที่มีจริง จ้านวนที่ควรมีตาม
เกณฑ์ 

จ้านวนขาด 

แพทย๑ 209 203  
ทันตแพทย๑ 46 119 73 
เภสัชกร 96 110 14 
พยาบาล 765 1,209 444 

รวม 1,116 1,641 531 
 

แหล่งที่มา: กลํุมงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
  

1.4) อายุคาดเฉลี่ยของคนจังหวัดสมุทรปราการ 
กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดเปูาหมาย ภายในทศวรรษหน๎า อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดไมํน๎อยกวํา 80 ปี 

และอายุคาดเฉล่ียการมีสุขภาพดี ไมํน๎อยกวํา 72 ปี จากการวิเคราะห๑อายุคาดเฉล่ียของประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ พบวําอายุคาดเฉล่ียของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในปี 2559  ท้ังเพศชาย 67.09 ปี             
และเพศหญิง 74.20 ปี น๎อยกวําคําเฉล่ียของประเทศ (เพศชาย 71.08 ปี และเพศหญิง 78.60 ปี)  
 1.5) สถานที่รับบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด 
 จังหวัดสมุทรปราการมีสถานท่ีรับบ้าบัดและฟื้นฟูผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดสารเสพติด ซึ่งต้ังอยูํในสถานีอนามัย               
ในพื้นท่ีท้ัง 6 อ้าเภอ จ้านวนรวมท้ังส้ิน 63 แหํง โดยรับบ้าบัดฟื้นฟูผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดฯ ระบบสมัครใจในรูปแบบ 
matrix program ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.41  แสดงข้อมูลรายชื่อสถานีอนามัยสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่ 6 อ้าเภอ 

 

อ้าเภอ รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม 
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 1. รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ๎านคลองบางปิ้ง 

2. รพ.สต.บางโปรง 
3. รพ.สต.เทพารักษ๑ 
4. รพ.สต.แพรกษา 
5. รพ.สต.บางปู 
6. รพ.สต.บางปูใหมํ 
7. รพ.สต.ท๎ายบ๎าน 
8. รพ.สต.ท๎ายบ๎านใหมํ 
9. รพ.สต.บางเมือง 
10. รพ.สต.บางเมืองใหมํ 
11. รพ.สต.บางด๎วน 
12. รพ.สต.ส้าโรงเหนือ 
13. รพ.สต.แพรกษาใหมํ (บ๎านคลองเก๎า) 
14. รพ.สต.บุญศิริ 
15. รพ.สต.รํมโพธ์ิ 
16. รพ.สต.พุทธรักษา 
17. รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวัดบางปิ้ง 
18. รพ.สต.นครทอง 
19. รพ.สต.มังกรทอง 
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ตารางที่ 1.41  แสดงข้อมูลรายชื่อสถานีอนามัยสถานที่รับบ้าบัดและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่ 6 อ้าเภอ (ต่อ) 

 

อ้าเภอ รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม 
อ้าเภอบางบ่อ 1. รพ.สต.คลองดําน หมูํ 13    

2. รพ.สต.คลองดําน หมูํ 1     
3. รพ.สต.สร๎างโศก 
4. สถานีอนามัยนิยมยาตรา    
5. สถานีอนามัยบางบํอ      

  6.   สถานีอนามัยบ๎านระกาศ หมูํ 3   
 7.   สถานีอนามัยบ๎านระกาศ หมูํ 8    
8.   สถานีอนามัยบางพลีน๎อย หมูํ 3   
9.   สถานีอนามัยบางพลีน๎อย หมูํ 5  
10. สถานีอนามัยบางพลีน๎อย หมูํ 8   
11. สถานีอนามัยบางเพรียง 
12. สถานีอนามัยคลองสวน  
13. สถานีอนามัยเปร็ง 

อ้าเภอบางพลี 1. รพ.สต.บางแก๎ว  
2. รพ.สต.ราชาเทวะ  
3. รพ.สต.บางปลา   
4. รพ.สต.บางโฉลง  
5. รพ.สต.วัดสลุด     
6. รพ.สต.หนองปรือ  
7. รพ.สต.คลองสี่   
8. รพ.สต.บัวเกราะ 

อ้าเภอพระประแดง 1. รพ.สต.ส้าโรงกลาง  
2. รพ.สต.ทรงคนอง  
3. รพ.สต.บางยอ   
4. รพ.สต.บางหัวเสือ  
5. รพ.สต.บางหญ๎าแพรก 
6. รพ.สต.บางกอบัว หมูํ 2 
7. รพ.สต.บางน้้าผึ้ง 
8. รพ.สต.บางกระสอบ 
9. รพ.สต.บางกระเจ๎า 
10. รพ.สต.บางจาก 
11. รพ.สต.อยํูเจริญ 
12. รพ.สต.บางกอบัว หมูํ 12 
13. สถานีอนามัยส้าโรง 
14. สถานีอนามัยส้าโรงใต๎ 
15. สถานีอนามัยบางครุ 
16. สถานีอนามัยบางพ่ึง 

อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์         1. รพ.สต.บ๎านขุนสมุทรไทย   
        2. รพ.สต.บ๎านขุนสมุทร    
        3. รพ.สต.คลองกะออม 
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อ้าเภอ รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม 
 1. สถานีอนามัยคลองทะเล   

2. สถานีอนามัยบ๎านคลองสวน  
3. สถานีอนามัยบ๎านคูํสร๎าง     
4. สถานีอนามัยในคลองบางปลากด  
5. สถานีอนามัยนาเกลือ  
6. สถานีอนามัยแหลมฟูาผํา   

อ้าเภอบางเสาธง 1. รพ.สต.เสาธงกลาง 
2. รพ.สต.ศีรษะจรเข๎ใหญํ   
3. รพ.สต.กัลปพฤกษ๑ 
4. รพ.สต.เจริญราษฎร๑ 
5. สถานีอนามัยเมืองใหมํบางพลี   
6. สถานีอนามัยบางเสาธง  
7. สถานีอนามัยศีรษะจรเข๎น๎อย  
8. สถานีอนามัยวัดศรีวารีน๎อย   

 

แหล่งที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 1.6) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสาธารณสุข 
 เมื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลในสํวนของการเจ็บปุวยของผ๎ูปุวยนอกของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา 
ผ๎ูปุวยนอกท่ีเข๎ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐจ้าแนกตามกลํุมสาเหตุ 21 กลํุมโรค 10 อันดับแรก จะเห็นได๎วํา  
3 อันดับแรก ได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมํมีสาเหตุน้า จ้านวน  274,833 คน รองลงมา คือ การติดเช้ือ              
ของทางเดินหายใจสํวนบนแบบเฉียบพลัน จ้านวน 256,912 และ โรคเบาหวาน จ้านวน 228,517 คน ตามล้าดับ   
 

ตารางที่ 1.42 ผู้ปุวยนอก จ้าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) 10 อันดับ 
จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พ.ศ. 2562 

 

ชื่อกลุ่ม (298 โรค) ชาย หญิง รวม 
1.ความดันโลหิตสูงที่ไมํมีสาเหตุน้า 98,349 176,484 274,833 
2.การติดเชื้อของทางเดินหายใจสํวนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 117,932 138,980 256,912 

3.เบาหวาน 77,539 150,978 228,517 
4.คออักเสบเฉียบพลันและตํอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 62,408 73,327 135,735 
5.เน้ือเย่ือผิดปกติ 39,542 63,482 103,024 
6.การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ,ไมํระบุเฉพาะและหลายบริเวณในรํางกาย 42,488 28,083 70,571 

7.ฟ๓นผ ุ 26,921 37,629 64,550 
8.ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟ๓นและโครงสร๎าง 21,999 36,838 58,837 
9.โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 20,546 34,536 55,082 
10.โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเน้ือเย่ือใต๎ผิวหนัง 20,738 28,959 49,697 
 

แหล่งที่มา : ระบบข๎อมูล 43 แฟูม (HDC) รายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการปุวย/ตาย >> สาเหตุการปุวยของผ๎ูปุวย
นอกตามกลํุมโรค ส้านักงานจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดฯ ข๎อมูล  ณ  กันยายน  2562 
 
 จากการวิเคราะห๑ พบวํา สาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดฯ ปี พ.ศ.2562 พบวําสาเหตุการตาย 
5 ล้าดับแรก ได๎แกํ (1) โรคมะเร็งทุกชนิด (2) ปอดอักเสบและโรคอื่นของปอด  (3) โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคหลอดเลือดในสมอง (4) โรคหัวใจ  และ(5)  ไตอักเสบ กลํุมอาการของไตพิการฯ  ตามล้าดับ โดยจะเห็นได๎
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วําสํวนใหญํสาเหตุการตายท่ีส้าคัญของประชาชนจะเป็นกลํุมโรคไมํติดตํอ เชํนโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
เป็นต๎น ความครอบคลุมด๎านหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากจังหวัดฯ มีประชากรอพยพแรงงานตํางด๎าว
เคล่ือนย๎ายเข๎ามาอาศัยและท้างานอยูํในจังหวัดฯ บํอย ดังนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีจ้าเป็นท่ีจะต๎องเรํงรัดด้าเนินการดูแล
สุขภาพของประชาชนไมํให๎เกิดการเจ็บปุวยด๎วยโรคเรื้อรังและโรคอุบัติใหมํ เพื่อให๎มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 1.7) ปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ล้าดับแรก  
 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได๎ด้าเนินการวิเคราะห๑ป๓ญหาสาธารณสุขของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยด้าเนินการวิเคราะห๑ป๓ญหาสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาจัดล้าดับ
ความส้าคัญของป๓ญหาสาธารณสุขเพื่อการวางแผนการด้าเนินงาน  ในปี พ.ศ.2562 โดยใช๎เกณฑ๑การพิจารณา
จัดล้าดับความส้าคัญของป๓ญหา (Priority Setting) โดยวิธีให๎น้้าหนักคะแนนเพื่อใช๎ในการประกอบการ
ตัดสินใจ พิจารณาจากเกณฑ๑ 4 ด๎าน ประกอบด๎วย  ขนาดของป๓ญหา ความรุนแรงของป๓ญหา  ความยากงําย
ในการแก๎ไขป๓ญหา และความสนใจ ตระหนักของชุมชนตํอป๓ญหา สรุปป๓ญหาสาธารณสุขท่ีส้าคัญ 5 ล้าดับแรก 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.43 แสดงปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ล้าดับแรก 
 

ล้าดับความส้าคัญ ปัญหาสาธารณสุขที่สา้คัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1 ไข๎เลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
2 โรค NCD (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 
3 ยาเสพติด 
4 มะเร็ง (มะเร็งเต๎านม และมะเร็งปากมดลูก) 
5 ภาวะเริ่มอ๎วน และภาวะอ๎วน 

 

แหล่งที่มา : ส้านักงานจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 6) ศาสนสถาน 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีศาสนสถานท้ังส้ิน จ้านวน 143 แหํง ประกอบด๎วย วัดท่ีมีพระสงฆ๑จ้าพรรษา 
จ้านวน 127 แหํง มัสยิด จ้านวน 13 แหํง และโบสถ๑คริสต๑ จ้านวน 3 แหํง วัดในศาสนาพุทธ กระจายตัวมาก   
ในเขตพื้นท่ี อ.พระประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.บางบํอตามล้าดับ โดยเป็นวัดมหานิกาย 119 แหํง 
และวัดธรรมยุต 8 แหํง ข๎อมูลจ้านวนพระภิกษุและสามเณร ณ กันยายน 2562 มีพระภิกษุ 3,762 รูป แบํงเป็น
มหานิกาย 3,457 รูป ธรรมยุต 305 รูป และสามเณร 290 รูป แบํงเป็นมหานิกาย 264 รูป ธรรมยุต 26 รูป    
ดังตารางท่ี 1.44 
 

ตารางที่ 1.44 แสดงจ้านวนศาสนสถานในพืน้ที ่
 

ศาสนา จ้านวน (แห่ง) 
พุทธ 127 แหํง (ธรรมยุต 8 แหํง มหานิกาย 119 แหํง) 
อิสลาม 13 แหํง 
คริสต๑ 3 แหํง 
พราหมณ๑ ฮินดูและอื่น ๆ - 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 
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 7) สถานการณ์และแนวโน้มด้านอาชญากรรม 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็น จังหวัด ท่ีมีการขยายตัวทางการค๎าและอุตสาหกรรมการผลิต 
ท่ีเติบโตอยํางตํอเนื่อง ประกอบมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมท้ังประชากรแฝง แรงงานตํางด๎าวท่ีเข๎ามา
อาศัยและท้างาน สํงผลให๎ป๓จจุบันมีคําครองชีพสูงขึ้นและแนวโน๎มป๓ญหายาเสพติดให๎โทษเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห๑
สถิติข๎อมูลคดีอาญา 5 กลํุม ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560-2562 พบวํา คดีอาญาสํวนใหญํ 
เป็นคดีอาญาประเภทคดีท่ีรัฐเป็นผ๎ูเสียหาย โดยในปี พ.ศ. 2562 จับได๎ 10,976 ราย หรือ 14,177 คน ซึ่งสํวนใหญํเป็น
คดียาเสพติด จับได๎ 7,600 ราย หรือ 7,767 คน ถัดมาเป็นประเภ ทคดีประทุษร๎ายตํอทรัพย๑ ในปี                
พ.ศ. 2562 เกิดขึ้น 1,357 คดี จับได๎ 661 ราย คิดเป็นร๎อยละ 48.71 โดยสํวนใหญํเป็นคดีลักทรัพย๑ มีท้ังส้ิน 
1,209 คดี จับได๎ 568 ราย คิดเป็นร๎อยละ 46.98 ในขณะท่ีประเภทคดีชีวิต รํางกายและเพศ พบวํา                   
ในปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวนสูงขึ้นกวําปีกํอน เกิดขึ้นท้ังส้ิน 493 คดี จับได๎ 279 ราย คิดเป็นร๎อยละ 56.59          
ซึ่งสํวนใหญํเป็นการท้าร๎ายรํางกาย มีจ้านวนท้ังส้ิน 334 คดี สํวนคดีอุกฉกรรจ๑และสะเทือนขวัญ พบวํา ลดลง
จากปีกํอน ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 มีคดีประเภทนี้ 86 คดี จับได๎ 57 ราย คิดเป็นร๎อยละ 66.28 สํวนใหญํเป็นคดี      
ฆําผ๎ูอื่นโดยเจตนา มีจ้านวนท้ังส้ิน 37 คดี 
 

ตารางที่ 1.45 สถิติข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560-2562 
 

ประเภทข้อหา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
เกิด จับ จับ 

(ร้อยละ) 
เกิด จับ จับ 

(ร้อยละ) 
เกิด จับ จับ 

(ร้อยละ) 
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือน
ขวัญ 

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

   ฆําผู๎อื่นโดยเจตนา 39 29 74.36% 49 35 71.43% 37 23 62.16% 
   ปล๎นทรัพย๑ 12 11 91.67% 18 11 61.11% 15 8 53.33% 
   ชิงทรัพย๑(รวม) 56 41 73.21% 34 24 70.59% 30 22 73.33% 
   ลักพาเรียกคําไถํ 1 1 100% 2 0 0% 0 0 0% 
    วางเพลิง 1 1 100% 4 4 100% 6 5 83.33% 
คดีชีวิต ร่างกายและ
เพศ 

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

    ฆําผู๎อื่นโดยเจตนา 39 29 74.36% 49 35 71.43% 37 23 62.16% 
    ฆําผู๎อื่นโดยไมํ
เจตนา 

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

    ท้าให๎ตายโดย
ประมาท 

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

    พยายามฆํา 77 46 59.74% 45 27 60% 60 29 48.33% 
    ท้าร๎ายรํางกาย 298 146 48.99% 284 126 44.37% 334 193 57.78% 
    ขํมขืนกระท้าช้าเรา 83 46 55.42% 72 24 33.33% 52 24 46.15% 
คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย ์

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

   ลักทรัพย๑ 1567 794 50.67% 1,260 573 45.48% 1,209 568 46.98% 
   ว่ิงราวทรัพย๑ 73 47 64.38% 61 48 78.69% 59 39 66.10% 
   รีดเอาทรัพย๑ 0 0 0% 1 1 100% 1 0 0% 
   กรรโชกทรัพย๑ 6 4 66.67% 3 2 66.67% 4 2 50% 
 ชิงทรัพย๑(รวม) 56 41 73.21% 34 24 70.59% 30 22 73.33% 
     ชิงทรัพย๑บาดเจ็บ 4 3 75% 11 6 54.55% 9 6 66.67% 
      ชิงทรัพย๑ไมํบาดเจ็บ 52 38 73.08% 24 19 79.17% 21 16 76.19% 
 ปล๎นทรัพย๑ 12 11 91.67% 18 11 61.11% 15 8 53.33% 
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ตารางที่ 1.45 สถิติข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560-2562 (ต่อ) 
 

ประเภทข้อหา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
เกิด จับ จับ 

(ร้อยละ) 
เกิด จับ จับ 

(ร้อยละ) 
เกิด จับ จับ 

(ร้อย
ละ) 

 รับของโจร 7 4 57.14% 12 8 66.67% 22 16 72.73% 
  ท้าให๎เสียทรัพย๑ 23 7 30.43% 19 4 21.05% 39 19 48.72% 
คดีที่น่าสนใจ 662 123 18.58% 527 110 20.87% 481 141 29.31% 
  โจรกรรม
รถจักรยานยนต๑ 

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

 โจรกรรมรถยนต๑ 82 6 7.32% 68 6 8.82% 33 6 18.18% 
 โจรกรรมโค-กระบือ 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 
   โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 
   ปล๎น-ชิงรถโดยสาร 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 
   ปล๎น-ชิงรถแท๏กซี่ 0 0 0% 2 0 0% 0 0 0% 
   ขํมขืนและฆํา 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 
   ลักพาเรียกคําไถํ 1 1 100% 2 0 0% 0 0 0% 
   ฉ๎อโกง 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% 
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 16,912 19,289   14,355 17,223   10,976 14,177   
 อาวุธปืน (รวม) 753 778   696 739   664 682   
    อาวุธปืนธรรมดา 736 758   661 691   656 672   
  อาวุธปืนสงคราม 17 20   37 50   8 10   
 การพนัน (รวม) 1,246 3,452   1,501 4,275   2,399 5,481   
 การพนันทั่วไป 1,087 3,293   1,392 4,165   2,060 5,142   
 การพนันสลากกินรวบ 159 159   123 124   384 385   
 ยาเสพติด 14,902 15,048   12,304 12,458   7,600 7,767   
 ปรามการค๎าประเวณี 8 8   89 89   396 400   
 มีและเผยแพรํวัตถุลามก 3 3   2 2   4 4   
 

แหล่งที่มา:  ระบบสารสนเทศส้านักงานต้ารวจแหํงชาติ (POLIS) 
 
 8) สถานการณ์และแนวโน้มด้านยาเสพติด 
  สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสมุทรปราการ 
  (1) ด้านการค้าและการแพร่ระบาด 
   ป๓ญหาด๎านความมั่นคงท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ          
คือ ป๓ญหายาเสพติด ซึ่งมีความเช่ือมโยงมาจากพื้นท่ีน้าเข๎าและแพรํระบาดในชุมชนเมืองซึ่งมาจากเครือขําย
การค๎าท่ีมีทุกระดับและผ๎ูเสพมีความต๎องการตํอเนื่อง โดยจะพบวํา ในชุมชนมียาบ๎าจ้าหนํายให๎ผ๎ูเสพท่ีราคา    
ไมํแพงและหาซื้อได๎งําย โดยยาเสพติดท่ีแพรํระบาดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ อันดับ 1 ได๎แกํ ยาบ๎า       
และรองลงมาคือ ไอซ๑ กระทํอม กัญชา ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังมียาเสพติดท่ีต๎องเฝูาระวัง ได๎แกํ คีตามีน/ยาอี
ในกลํุมวัยรุํน ตามสถานบันเทิง และการใช๎ยาในทางท่ีผิด (ทามาดอล/ยาแก๎ไอ/ยาแก๎แพ๎) 
    หากวิเคราะห๑สาเหตุการแพรํระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ        
มีเหตุป๓จจัยหลายประการท่ีท้าให๎จังหวัดฯ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความรุนแรงด๎านป๓ญหายาเสพติด ดังนี้ 
     (1) การเป็นท่ีต้ังของทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย๑กลางการคมนาคมทาง
อากาศของประเทศ และเป็นชํองทางส้าคัญท่ีเครือขํายการค๎ายาเสพติดข๎ามชาติ เชํน เครือขํายชาวแอฟริกัน 
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อเมริกาใต๎ เอเชียใต๎ และตะวันออกกลาง ลักลอบล้าเลียงยาเสพติด (โคเคน คีตามีนและยาอี) เข๎ามา
ภายในประเทศไทย และบางสํวนมีการลักลอบล้าเลียงผํานไปยังประเทศท่ี 3  
     (2) สภาพพื้นท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมในทุกอ้าเภอ กระจายตัวอยูํในหมูํบ๎าน/ชุมชน
จ้านวนมาก ท้าให๎มีการอพยพเคล่ือนย๎ายแรงงาน 3 สัญชาติ (พมํา ลาว และกัมพูชา) และแรงงานตํางจังหวัด 
เข๎ามาพักอาศัยอยูํตามหอพัก/บ๎านเชําภายในชุมชนใกล๎เคียง บริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมสํงผลให๎เกิด
ป๓ญหาประชากรแฝง อาชญากรรม และยาเสพติด 
     (3) สภาพทางภูมิศาสตร๑ท่ีมีเขตติดตํอกับกรุงเทพฯ และมีสถานบริการ/สถานบันเทิง
จ้านวนมาก บริเวณถนนศรีนครินทร๑ และต้าบลส้าโรงเหนือ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นเหตุป๓จจัยหนึ่งท่ีท้า
ให๎มีการแพรํระบาดของตัวยาในกลํุม Club Drugs เชํน ไอซ๑ เอ็กซ๑ตาซี และคีตามีน 
   ในปีงบประมาณ 2562 มีผลการจับกุมคดียาเสพติดสํวนใหญํยังคงเป็นการด้าเนินการ 
ตํอผ๎ูเสพในพื้นท่ี แตํยังมีการจับกุมผ๎ูค๎ายาเสพติดในพื้นท่ีได๎อยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
. 

ตารางที่ 1.46 จ้านวนคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559-2562 
 

ปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ้านวนคดี 5,845 6,170 8,628 8,961 

 

ที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตารางที่ 1.47 ผลการจับกุมยาเสพติดข้อหาหลักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561-2562  
 

ปี จ้านวน 
(คดี) 

ผลิต 
(ร้อยละ) 

จ้าหน่าย 
(ร้อยละ) 

ครอบครอง 
เพื่อจ้าหนําย 
(ร้อยละ) 

ครอบครอง 
(ร้อยละ) 

เสพ 
(ร้อยละ) 

สมคบ 
(ร้อยละ) 

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 

ที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตารางที่ 1.48 จ้านวนของกลางและมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึด ปี 2561-2562 
 

ประเภท ปี 2561 ปี 2562 
1. ยาบ๎า 1,720,598 เม็ด / 5.27 กรัม 915,453 เม็ด 
2. ไอซ๑ 17,429 กรัม / 16 ถุง 10.8 กิโลกรัม 
3. กัญชา 22,732.5 กรัม / 145 ต๎น / 258 หํอ 6.54 กิโลกรัม 
4. กระทํอม 16,260 ใบ / 27 ต๎น / 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. มูลคําทรัพย๑สินท่ีตรวจยึด 50,450,656 บาท - 
 

ที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
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  (2) ด้านการบ้าบัดรักษา 
   ข๎อมูลผ๎ูเข๎ารับการบ้าบัดรักษาผ๎ูปุวยยาเสพติดประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
อยูํในระบบสมัครใจ 3,025 ราย บังคับบ้าบัด 723 ราย และต๎องโทษ 210 ราย  

 

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

ตารางที่ 1.49 เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีผู้เข้าการบ้าบัดรักษาเรียงตามล้าดับ ปี 2561-2562 
 

ล้าดับที่ อ้าเภอ ปี 2561 ปี 2562 
1 อ้าเภอบางพลี 765 ราย 738 ราย 
2 อ้าเภอบางเสาธง 694 ราย 598 ราย 
3 อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 675 ราย 428 ราย 
4 อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 639 ราย 483 ราย 
5 อ้าเภอพระประแดง 491 ราย 372 ราย 
6 อ้าเภอบางบํอ  444 ราย 274 ราย 

 

ที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
 
   (3) การร้องเรียนของประชาชน 
   เรื่องร๎องเรียนของประชาชนในห๎วงเดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2562 ปรากฏ
ข๎อมูลร๎องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับบุคคลผ๎ูมีพฤติการณ๑เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
ผํานชํองทางสายดํวน ป.ป.ส. มากท่ีสุด รองลงมาคือศูนย๑ด้ารงธรรมจังหวัด และ ศอ.ปส.จ.สป./ชํองทางอื่นๆ 
ตามล้าดับ   

77% 

18% 

5% 

ภาพที ่1.29 การบ าบัดรักษายาเสพตดิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สมคัรใจ บงัคบับ ำบดั ตอ้งโทษ 
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ที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
   

ตารางที่ 1.50 จ้านวนเร่ืองร้องเรียนจ้าแนกรายเดือนในห้วงเดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562 
    

 
ที่มา : ศูนย๑อ้านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 9) สถานการณ์ด้านครอบครัว 
 ในปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการมีชาย-หญิงแตํงงานจ้านวน  5,130 คํู แตํมีคํูสมรสท่ีหยําร๎าง จ้านวน 
4,009 คํู ซึ่งแสดงให๎เห็นวําในภาวะป๓จจุบัน จังหวัดสมุทรปราการจะมีครอบครัวท่ีมีพํอหรือแมํเล้ียงลูกล้าพังมากขึ้น 
หรือเรียกวําครอบครัวเล้ียงเด่ียวมากขึ้น  ซึ่งจากสภาพการณ๑ของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรม             
พํอแมํตํางไปประกอบอาชีพท้าให๎ไมํมีเวลาดูแลบุตรหลาน ท้ิงให๎บุตรหลานอยูํตามล้าพัง โอกาสท้าให๎เด็กและ

จ ำนวนเร่ืองรอ้งเรียน 

สำยด่วน ป.ป.ส. 185

ศูนยด์ ำรงธรรมจงัหวดั 58

ศอ.ปส.จ.สป./อ่ืนๆ 8
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ภาพที่ 1.30 เรื่องร้องเรียนของประชาชนในห้วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
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เยาวชนมีพฤติกรรมไมํเหมาะสมได๎งําย ดังนั้น หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องจ้าเป็นต๎องเตรียมแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อรองรับป๓ญหาท่ีจะเกิดจากป๓ญหาครอบครัว 
 10) สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 
 ในปี 2562 สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก ท้าให๎มีผ๎ูอพยพย๎ายถิ่น
เข๎ามาหางานท้าเป็นจ้านวนมาก และอาศัยอยูํในจังหวัดสมุทรปราการโดยเพียงล้าพังพํอ แมํและลูก เมื่อมีบุตรแมํ   
ไมํสามารถเล้ียงดูลูกได๎เนื่องจากต๎องไปท้างานท้าให๎มีการน้าบุตรไปฝากเล้ียงในศูนย๑เด็กเล็ก หรือสถานรับเล้ียงเด็ก
เอกชนเป็นจ้านวนมาก ท้าให๎จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนสถานรับเล้ียงเด็กเอกชนท่ีขออนุญาตจัดต้ังถูกต๎อง            
ตามกฎหมายกระทรวงจ้านวน 123 แหํง มีเด็กเข๎ารับการเล้ียงดูจ้านวน 5,422 คน ( ณ เดือนกันยายน 2562) 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ ได๎มีนโยบายให๎เงินอุดหนุนการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
โดยให๎เงินชํวยเหลือแกํครอบครัวที่ประสบป๓ญหาทางสังคมท่ีมีเด็กแรกเกิดรายละ 400 บาทตํอเดือนเป็นเวลา 1 ปี 
โดยเริ่มด้าเนินการต้ังแตํเดือนตุลาคม 2559 และมีผ๎ูมาลงทะเบียนขอรับเงินชํวยเหลือจ้านวน 444 ราย               
และได๎รับเงินชํวยเหลือจ้านวน 241 ราย 
 ป๓จจุบัน จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรท่ีเป็นเด็กจ้านวน 65,296 คน และเยาวชน จ้านวน 153,430 คน และ
เป็นเด็กและเยาวชนท่ีอยูํในระบบโรงเรียนจ้านวน จ้านวน 246,011 คน   
 - เด็กแรกเกิดได๎รับเงินอุดหนุน จ้านวน 444 ราย จากผ๎ูลงทะเบียนจ้านวน 470 ราย  
 - เด็กและครอบครัวท่ีได๎รับการสงเคราะห๑แบบครอบครัวอุปถัมภ๑ จ้านวน 53 ราย จ้านวน 46 ครอบครัว 
 - มีกลํุมองค๑กรเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได๎แกํ กลํุมเด็กรักษ๑ปลายพระยา ศูนย๑เยาวชนเด็กต้าบลบางโปรง 
กลํุมเด็กเครือขํายงดเหล๎าจังหวัดสมุทรปราการ และสภาเด็กและเยาวชนระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด 
 11) สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุ 
 จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร๑ ท้ังส้ิน 1 ,344,875 คน แยกเป็นเพศชาย 
642,774 คน เพศหญิง 702,875 คน เป็นประชากรผ๎ูสูงอายุจ้านวน 202,635 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.07      
ของประชากรท้ังหมด ซึ่งแสดงวําจังหวัดสมุทรปราการเป็นสังคมผ๎ูสูงอายุ เพราะฉะนั้นทุกภาคสํวนท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข๎องกับผ๎ูสูงอายุจ้าเป็นต๎องรํวมกันจัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการสํงเสริ มคุณภาพชีวิต       
ของผ๎ูสูงอายุ และรํวมกันเตรียมความพร๎อมให๎จังหวัดสมุทรปราการเป็นสังคมผู๎ สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยพิจารณาจากปรากฏการณ๑การดูแลผ๎ูสูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการในป๓จจุบัน 
  11.1) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิเบี้ยยังชีพ ผ๎ูสูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการได๎รับเบี้ย
ยังชีพ จ้านวน 139,861 คน (ปี 2562) โดยกระจายอยูํในอ้าเภอตํางๆ ตามตารางท่ี 1.51 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.51  แสดงจ้านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ จ้าแนกรายอ้าเภอ ปี พ.ศ. 2562 
 

ที่ อ้าเภอ อาย ุ
60-69 

อาย ุ
70-79 

อาย ุ
80-89 

อาย ุ
90 ปีขึ้นไป 

รวม 

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

2 บางบํอ 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 พระสมุทรเจดีย๑ 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 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  
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 11.2) องค์กรและภาคีเครือข่าย การด้าเนินงานด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิตของผ๎ูสูงอายุ     
ในระดับจังหวัด อ้าเภอ และต้าบลมีจ้านวนมาก เชํน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ประจ้าต้าบล วัด ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนประจ้าต้าบล เครือขํายสภาวัฒนธรรมต้าบล ชมรมผ๎ูสูงอายุ ศูนย๑สํงเสริม
และฝึกอาชีพผ๎ูสูงอายุ สาขาสภาผ๎ูสูงอายุแหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ๑ประจ้าจังหวัดสมุทรปราการ 
ชมรมคลังป๓ญญาผ๎ูสูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย๑พัฒนาคุณภาพและสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุ และอาสาสมัคร
ประเภทตํางๆ เป็นต๎น 
 

ตารางที่ 1.52 แสดงจ้านวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ล้าดับ ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุที่จัดต้ังในปี พ.ศ. 2560 
1 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุต้าบลบางโปรง 
2 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุเทศบาลต้าบลบางพลี 
3 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุเทศบาลต้าบลคลองดําน 
4 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุเทศบาลต้าบลบางเสาธง 
5 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุต้าบลศีรษะจรเข๎น๎อย 
6 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุต้าบลในคลองบางปลากด 
7 ศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผูส๎ูงอายุต้าบลบางน้้าผึ้ง 

 

แหล่งที่มา : ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล ณ กันยายน 2562 
 
 ตารางท่ี 1.52 แสดงถึงจ้านวนศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุ ท่ีกระทรวง         
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ ได๎สนับสนุนงบประมาณให๎จังหวัดสมุทรปราการด้าเนินการสํงเสริม
ให๎จัดต้ังศูนย๑ฯ ให๎มีครบทุกอ้าเภอ โดยก้าหนดให๎ชมรมผ๎ูสูงอายุในพื้นท่ีเป็นองค๑กรท่ีขับเคล่ือนศูนย๑ฯ โดยมี
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นพี่เล้ียง  
 นอกจากนี้ องค๑การบริหารสํวนต้าบลบางแก๎ว ได๎เห็นความส้าคัญของการมีศูนย๑พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสํงเสริมอาชีพผ๎ูสูงอายุ ได๎สนับสนุนให๎มีการจัดต้ังศูนย๑ฯ ในพื้นท่ี บริหารงานโดยชมรมผ๎ูสูงอายุบางแก๎ว 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุได๎มีพื้นทีท่ีจะด้าเนินกิจกรรมด๎วยกัน 
 

ตารางที่ 1.53 แสดงจ้านวนสมาชิกของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
 

อ้าเภอ ชาย หญิง รวม 
เมืองสมุทรปราการ 33 51 84 
บางบํอ 4 7 11 
บางพลี 21 14 35 
พระประแดง 10 7 17 
พระสมุทรเจดีย๑ 6 5 11 
บางเสาธง 3 6 9 

รวม 77 90 167 
 

แหล่งที่มา : ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสมุทรปราการ ข๎อมูล  ณ กันยายน 2562 
 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 69 
 

จากตารางท่ี 1.53 แสดงให๎เห็นวํา จ้านวน คลังป๓ญญาผ๎ูสูงอายุ มีจ้านวนท้ังหมด 167 คน สํวนใหญํ
อาศัยอยูํในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จ้านวน 84 คน (ร๎อยละ 50.30) รองลงมา ได๎แกํ อ้าเภอบางพลี จ้านวน 35 
คน (ร๎อยละ 20.95) และอ้าเภอบางบํอ จ้านวน 17 คน (ร๎อยละ 10.18) ตามล้าดับ 
 11.3) กองทุน ท่ีชํวยสนับสนุน สํงเสริมการด้าเนินงานด๎านผ๎ูสูงอายุ เชํน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองทุนผ๎ูสูงอายุ  ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เป็นต๎น 
  ผ๎ูสูงอายุสํวนใหญํยังเข๎าไมํถึงสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ จากรายงานสถานการณ๑ทางสังคมของ
ท๎องถิ่น ปี 2562 ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสมุทรปราการ ได๎ขอความรํวมมือ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นส้ารวจข๎อมูล พบวําป๓ญหาท่ีส้าคัญของผ๎ูสูงอายุสํวนใหญํเป็น ผ๎ูสูงอายุท่ียังไมํได๎ไป
แจ๎งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได๎ตามก้าหนด คิดเป็นร๎อยละ 65.1 รองลงมาเป็นผ๎ูสูงอายุท่ียากจนและมีภาระ
เล้ียงดูบุตรหลาน คิดเป็นร๎อยละ 12.93 ผ๎ูสูงอายุไมํสามารถเข๎าถึงบริการ/กิจกรรมส้าหรับผ๎ูสูงอายุในด๎านตําง ๆ  
คิดเป็นร๎อยละ 11.14 ผ๎ูสูงอายุชํวยเหลือตัวเองไมํได๎และสมควรได๎รับความชํวยเหลือ คิดเป็นร๎อยละ 11.31 
ผ๎ูสูงอายุถูกท้าร๎ายรํางกายและจิตใจ คิดเป็นร๎อยละ 1.44 และผ๎ูสูงอายุท่ีไมํมีช่ือในทะเบียนบ๎าน/บัตรประชาชน 
คิดเป็นร๎อยละ 1.18 
 

ตารางที่ 1.54 แสดงข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ประสบปัญหา  
ด้านสถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอาย ุ

 

ปัญหาผู้สูงอาย ุ จ้านวน หน่วยนับ ร้อยละ 
-อยํูกับครอบครัวยากจน/ยากล้าบาก 1,667 คน 67.82 
-อยํูคนเดียวตามล้าพัง/ไมํมีผู๎ดูแล/ถูกทอดทิ้ง 151 คน 6.14 
-ที่อยํูอาศัยไมํมั่นคง/สภาพที่อยํูไมํเหมาะสมฯ 255 คน 10.37 
-ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู๎สูงอายุ คนพิการ 253 คน 10.29 
-ผู๎สูงอายุที่ต๎องเลี้ยงดูหลาน ตามล้าพัง 132 คน 5.37 

รวม 2,458 คน 100 
 

แหล่งที่มา:  ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 
 

ตารางที่ 1.55 แสดงข้อมูลสถานการณ์สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 

ปัญหาผู้สูงอาย ุ จ้านวน หน่วยนับ ร้อยละ 
-มั่วสุมและท้าความร้าคาญให๎ชาวบ๎าน 15 คน 2.92 
-ติดเหล๎า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล๑ 109 คน 21.29 
-ติดยาเสพติด 0 คน 0 
-ติดเกมส๑ (ความถ่ีในการเลํนเกมส๑คือทุกวัน) 0 คน 0 
-ติดการพนันตําง ๆ 388 คน 75.78 

รวม 512 คน 100 
 

แหล่งที่มา : ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 
 

 12) สถานการณ์ด้านคนพิการ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีองค๑กรเครือขํายคนพิการท่ีเข๎มแข็ง และเป็นจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการท่ีสํง
เงินเข๎ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ้านวน 1,119 แหํง และมีคนพิการท่ีเข๎าถึงสิทธิโดยการจดทะเบียน
คนพิการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.56  แสดงข้อมูลจ้านวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2562 จ้าแนกตามอ้าเภอ 
 

อ้าเภอ จ้านวน(คน) 
เมืองสมุทรปราการ  8,537 
บางบํอ  2,204 
บางพลี  2,724 
พระประแดง 3,587 
พระสมุทรเจดีย๑ 1,740 
บางเสาธง 825 

รวม 19,617 
 

ตารางที่ 1.57  สถิติข้อมูลคนพิการจ้าแนกตามประเภทความพิการ 
 

ประเภทคนพิการ จ้านวน (คน) 
ความพิการทางการเคลื่อนไหว 12,079 
ความพิการทางการได๎ยิน 2,982 
ความพิการซ้้าซ๎อน 2,225 
ความพิการทางการเห็น 1,208 
ความพิการทางสติป๓ญญา 1,616 
ความพิการทางออทิสติก 632 
ไมํระบุความพิการ 71 

รวม 22,359 
 

แหล่งที่มา:  ข๎อมูลประมวลผล ณ เดือนกันยายน 2562 ฐานข๎อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

จังหวัดสมุทรปราการมีคนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการแล๎ว จ้านวนท้ังส้ิน 22,359 คน (ข๎อมูล
ประมวลผล ณ กันยายน 2562 จาก ฐานข๎อมูลทะเบียนกลางคนพิการ  กรมสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ) ซึ่งมีจ้านวนคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรํางกาย มากท่ีสุด ถึงร๎อยละ 54.03 ของคนพิการ       
ท่ีจดทะเบียนท้ังหมด สาเหตุสํวนใหญํมาจากอาการเจ็บปุวยท่ีสํงผลให๎เกิดความพิการตามมา เชํน เส๎นเลือด          
ในสมองตีบหรือแตก ท้าให๎เป็นอัมพฤกษ๑หรืออัมพาตได๎ รองลงมาคือผ๎ูสูงอายุ ท่ีสภาพรํางกายตํางๆ เส่ือมโทรม
ไปตามกาลเวลา เชํน หูตึง สายตาเลือนราง แขนขาอํอนแรง นอกจากนั้น เกิดจากการอุบัติเหตุตํางๆ เชํน 
อุบัติเหตุจากการจราจร จากการท้างานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น สํวนความพิการทางการเรียนรู๎          
มีจ้านวนน๎อยท่ีสุด เนื่องจากครอบครัว ยังขาดความรู๎และความเข๎าใจในความพิการประเภทดังกลําว จึงท้าให๎
คิดวําบุตรหลานไมํได๎มีความพิการเพียงแตํขี้เกียจอํานหนังสือเทํานั้น เนื่องจากความพิการทางการเรียนรู๎     
เป็นผลมาจากระบบการท้างานท่ีผิดปกติของสมองในขั้นตอนการรับรู๎และส่ือสารข๎อมูล ท้าให๎มีป๓ญหาเรียนยาก 
หรือเรียนช๎ากวําเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน จึงเป็นกลํุมเด็กท่ีต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ 

ท้ังนี้คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นในแตํละปี เนื่องจากคนพิการสํวนใหญํ
ทราบถึงสิทธิท่ีจะได๎รับภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ ท้ังสิทธิด๎านการแพทย๑ ด๎านการศึกษา  ด๎านอาชีพ 
รวมถึงสวัสดิการตํางๆ จากรัฐ โดยเฉพาะเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท ซึ่ง ได๎มีการประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎แกํคนพิการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ท่ีก้าหนดให๎คนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการ ให๎ลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเบี้ ย              
ความพิการด๎วยตนเอง ตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ีมีภูมิล้าเนา และรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
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 ส้าหรับการประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบอาชีพรับจ๎างมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะการเข๎าท้างานในสถานประกอบการ ในปี 2562 มีคนพิการเข๎าท้างานในสถานประกอบการ จ้านวน 
254 คน (ข๎อมูลประมวลผล ณ กันยายน 2562 จากระบบรายงานผลการจ๎างงานคนพิการ) เหตุท่ีคนพิการได๎
เข๎าท้างานในสถานประกอบการ เนื่องมาจากพระราชบัญญัติติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ           
พ.ศ. 2550 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ก้าหนดไว๎วําถ๎า
นายจ๎างไมํรับคนพิการเข๎าท้างานตามมาตรา 33 หรือไมํด้าเนินการตามมาตรา 35 ในการให๎สัมปทานจะต๎องสํง
เงินเข๎ากองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท้าให๎สถานประกอบการตํางๆ มีความต่ืนตัวและให๎
ความส้าคัญกับการจ๎างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นทุกปี รองลงมาคือประกอบอาชีพสํวนตัวของคนพิการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ โดยมีกองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให๎กู๎ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ โดยไมํเสียดอกเบ้ีย  

ด๎านการเข๎าถึงบริการสาธารณสุข คนพิการทราบถึงสิทธิทางการแพทย๑เพิ่มขึ้ นมาก ภายหลัง                 
จดทะเบียนคนพิการแล๎วได๎ด้าเนินเปล่ียนสิทธิเป็นบัตรทองผ๎ูพิการ (74) ท้าให๎ได๎รับการรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทางรํางกายอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้จังหวัดสมุทรปราการ มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ้าเป็นตํอ
สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ท้าให๎คนพิการในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข๎าถึงสิทธิทางการแพทย๑          
และได๎รับกายอุปกรณ๑เครื่องชํวยความพิการ 

ด๎านการศึกษา แม๎วําจะมีพระราชบัญญัติจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ แตํคนพิการบางสํวนก็ยังไมํได๎
รับการศึกษา เนื่องจากครอบครัวไมํเห็นความส้าคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กพิการ การขาดบุคลากรครู
การศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ ส่ือ และบริการอื่นใดส้าหรับคนพิการ 
โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ ไมํมีโรงเรียนเฉพาะทางส้าหรับคนพิการในแตํละประเภท ถ๎าเด็กพิการจะไป
เรียนโรงเรียนเฉพาะทางส้าหรับแตํละประเภทความพิการ ต๎อง เดินทางไปเรียนในจังหวัดใกล๎เคียงหรือ          
ท่ีกรุงเทพมหานคร ท้าให๎ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ต๎องประกอบอาชีพไมํสามารถพาเด็กพิการไปเข๎าเรียนได๎ 
จึงท้าให๎เด็กพิการบางสํวนขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนั้นอาจมีสาเหตุจากสภาพความพิการท่ีไมํสามารถ
เข๎าเรียนได๎ 

สํวนเรื่องการจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการและทุกคนเข๎าถึงใช๎ประโยชน๑ได๎ หนํวยงาน
ตํางๆ ได๎ให๎ความส้าคัญ โดยมีการสร๎างทางลาด ห๎องน้้า ท่ีจอดรถ จัดท้าปูายสัญลักษณ๑และบริการข๎อมูล
ส้าหรับคนพิการ โดยเฉพาะถ๎าเป็นอาคารท่ีสร๎างภายหลัง พ.ศ.2548 สํวนท่ีเป็นป๓ญหาคืออาคารเกํา              
ท่ีสร๎างกํอน พ.ศ. 2548 ถ๎าต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไข อาจกระทบโครงสร๎างได๎ ดังเชํนศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ ได๎ประสานความรํวมมือกับส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการในการ
ออกแบบห๎องน้้า ท่ีจอดรถคนพิการ ทางลาด รวมท้ังจัดท้าปูายสัญลักษณ๑ และบริการข๎อมูลส้าหรับคนพิการ  
นอกจากนี้มีหนํวยงานตํางๆ ให๎ความส้าคัญกับการจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ ท้ังโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบล สถานีต้ารวจ อปท. รวมถึงหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ได๎จัดท้าส่ิง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ   

ส้าหรับเครือขํายคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ มีองค๑กรคนพิการเกือบครบทุกประเภทความพิการ 
ยกเว๎นความพิการทางการเรียนรู๎ ซึ่งองค๑กรคนพิการตํางมีการบูรณาการในการท้างานรํวมกันและมีการจัดต้ัง 
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นพลังในการขับเคล่ือนงานคนพิการรํวมกันท ด๎วยรัฐบาล
ได๎ให๎ความส้าคัญในการสํงเสริมให๎หนํวยงาน/องค๑กรตําง ๆ สร๎างส่ิงอ้านวยความสะดวกแกํคนพิการ การจัดส่ิง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการในประเทศไทย เป็นสิทธิและสวัสดิการของคนพิการท่ีพึงจะได๎รับ โดยมี
รูปแบบการจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ ประกอบด๎วย ส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎านการด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน ด๎านการศึกษา ด๎านสถาป๓ตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการขนสํงสาธารณะด๎านการท้างาน และ
ประกอบอาชีพ ด๎านข๎อมูลขําวสาร การส่ือสาร และส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีเป็นบุคคล/ส่ิงท่ีท้าหน๎าท่ีชํวยเหลือ
คนพิการ ซึ่งส่ิงอ้านวยความสะดวกด๎านสถาป๓ตยกรรม อาคาร สถานท่ี และบริการสาธารณะมีความก๎าวหน๎า
มากท่ีสุด และถือเป็นนโยบายส้าคัญในการจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีสํวนราชการท่ีเกี่ยวข๎อง ต๎องด้าเนินการ 
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ให๎แล๎วเสร็จเพื่อคนพิการและทุกคนเข๎าใช๎ประโยชน๑รํวมกันได๎ (Universal Design) เนื่องจากส่ิงอ้านวยความ
สะดวกโดยเฉพาะด๎านอาคาร สถานท่ี บริการสาธารณะ ซึ่งจัดวําเป็นประเภทส่ิงอ้านวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณะ (Public) ส้าหรับการเข๎าถึงได๎และใช๎ประโยชน๑ได๎ของทุกคนในสังคม 
 13) สถานการณ์ด้านความม่ันคงของมนุษย์ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ ได๎ด้าเนินการส้ารวจสถานการณ๑ทางสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ปี 2560 พบวํา ในปี 2560  ประเทศไทยมีคําเฉล่ียร๎อยละ 69.39 กลํุมกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 6 จังหวัด มีคําเฉล่ียร๎อยละ 66.40 และจังหวัดสมุทรปราการมีคําเฉล่ียในเรื่องมิติความมั่นคงของ
มนุษย๑ร๎อยละ 35.32 เมื่อพิจารณารายมิติพบวํา มิติด๎านการศึกษาคําเฉล่ียต้่าสุด รองลงมาคือ  มิติด๎านสุขภาพ  
มิติด๎านครอบครัว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ตามล้าดับ ซึ่งท้ัง 4 ล้าดับนี้ จังหวัดควรให๎ความส้าคัญ
ในการแก๎ป๓ญหาด๎านคุณภาพชีวิตอยํางจริงจัง ซึ่งสอดคล๎องกับประเด็นการพัฒนาท่ี 2 รายละเอียดตามตาราง     
ท่ี 1.55 
 

ตารางที่ 1.58  แสดงข้อมูลดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 
 

พื้นที่ มิติความมั่นคงของมนุษย์ ค่า 
CHSI ที่อยู่

อาศัย 
สุขภา

พ 
อาหาร การศึกษา การมีงาน

ท้าและ
รายได้ 

ครอบครัว ชุมชน
และ 
การ

สนับสนุน 
ทางสังคม 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตฯ 

สิทธิ
และ
ความ
เปน็
ธรรม 

การเมือง สิ่งแวดล้อม
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 
 

แหล่งที่มา:  รายงานสถานการณ๑ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ปี 2560  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 
 
1.1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านทรัพยากรปุาไม้ 
 สถานการณ๑ด๎านปุาไม๎ของจังหวัดสมุทรปราการ ในชํวงปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบวํา พื้นท่ีปุาไม๎ (ปุาชาย
เลน) จ้านวน 14,300 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 2.43 ซึ่งเมื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลระหวํางปี พ.ศ. 2558-2560 จะเห็นได๎วํา
พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยูํอาศัย/ปลูกพืชไรํ/ทํุงหญ๎าเล้ียงสัตว๑ และท่ีรกร๎างลดลง ซึ่งพื้นท่ีใช๎ประโยชน๑นอกการเกษตร       
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นต้ังแตํ ปี 2559 ซึ่งมีแนวโน๎มจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ   
 

ตารางที่ 1.59 เนือ้ที่ปุาไม้ต่อเนือ้ที่ทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 
 

ปี พ.ศ. เน้ือที่จังหวัด 
(ไรํ) 

เน้ือที่ปุาไม๎ การเปลี่ยนแปลง (+/-) เน้ือที่ท่ีไมํใชํปุา 
เน้ือที่ปุาไม้ 

(ไร่) 
ร้อยละของ 
พื้นที่จังหวัด 

ไร่ ร้อยละ 

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 

 

แหล่งที่มา:  ส้านักจัดการที่ดิน กรมปุาไม๎ 
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 2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านคุณภาพของดิน 
 ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเกิดจากกระบวนการ 3 ลักษณะ 
   (1) เกิดจากการทับถมของตะกอน น้้าทะเลบนขวากทะเล (estuarine) 
   (2) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้้ากรํอย หรือตะกอนน้้าทะเลบนท่ีราบน้้าทะเลเคยทํวมถึง 
   (3) เกิดจากการทับถมของตะกอนน้้ากรํอยทับตะกอนน้้าทะเลบนที่ราบน้้าทะเลเคยทํวมถึง 
 ลักษณะเนื้อดินบนและดินลํางเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแห๎ง ดินเป็นกรดจัดมากถึง             
ดํางปานกลาง ความอุดมสมบูรณ๑ของดินปานกลางถึงสูง บางบริเวณเป็นดินเค็มและดินกรดเนื่องจากมีน้้าทะเล
ทํวมถึง และพบปริมาณก้ามะถันหรือสารจาโรไซด๑ในดินสูง ลักษณะดินท่ีพบในจังหวัดฯ สามารถจ้าแนก       
ได๎ท้ังหมด 8 ชุดดิน คือ (1) ดินชุดทําจีน  (2) ดินชุดบางปะกง  (3) ดินชุดชะอ้า (4) ดินชุดสมุทรปราการ  
(5) ดินชุดสมุทรสงคราม (6) ดินชุดบางกอก (7)ดินชุดบางน้้าเปรี้ยว และ (8) ดินชุดฉะเชิงเทรา 
 ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดสมุทรปราการ พบวําต้ังอยูํบนบริเวณท่ีราบลํุมตอนกลาง           
หรือบางครั้งเรียกวําบริเวณดินตอนสามเหล่ียมปากแมํน้้า เกิดจากการทับถมของตะกอนหนา ระดับความสูง
ของพื้นท่ีประมาณ 00.5 - 1.5 เมตร และมีความลาดเอียงโดยเฉล่ียต้่ากวํา 1% ลักษณะของช้ันดินในชํวงบน
ความลึกประมาณ 0 - 1.5 เมตร จะเป็นดินเหนียวอํอนตัวมีความสามารถในการอุ๎มน้้า รับน้้าหนักแรงต้่ามาก 
ประมาณ 0.5 - 3 ตัน ตํอตารางเมตร เมื่อรับน้้าหนักจะยุบตัวได๎งําย ถัดลงไปจะเป็นพื้นดินเหนียวซึ่งมีการรับน้้าหนัก
เพิ่มข้ึนเป็นล้าดับ จนถึงช้ันทรายช้ันแรกท่ีมีความลึกประมาณ 22-25 เมตร นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีบางสํวนติดชายฝ๓่งทะเลสภาพแวดล๎อมด๎านปุาชายเลนเส่ือมโทรมไป สํงผลกระทบให๎เกิด
การกัดเซาะดินบริเวณชายฝ๓่งทะเล โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยูํติดชายฝ๓่งทะเล เชํน อ้าเภอเมือง อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
สํงผลให๎แตํละปีมีดินถูกกัดเซาะหายไปปีละประมาณ 50 เมตร 
 3) สถานการณ์และแนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแผ่นดินทรุดตัว 
 จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาด ประมาณ 45 กม. แตํเนื่ องจากพื้นท่ีบางบริ เวณ 
มีการสะสมตัวออกไป และเกิดกัดเซาะของน้้าทะเลเข๎ามามาก สํงผลให๎เส๎นชายฝ๓่งมีระยะทางเพิ่มข้ึนเป็น 74 กม. 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555) โดยพบวําชายฝ๓่งเกิดการกัดเซาะอยูํในพื้นท่ี ต.นาเกลือ ต.แหลมฟูาผํา ต.บางปู 
และ ต.คลองดําน มีระยะทางรวมท้ังส้ิน 58,257 เมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 79 ของระยะทางตามแนวชายฝ๓่งท่ีมี
การเปล่ียนแปลงท้ังหมด มีพื้นท่ีของแนวชายฝ๓่งท่ีมีการสะสมตัวอยูํในพื้นท่ี ต.คลองดํานและ ต.บางปูใหมํ  
มีระยะทางรวมท้ังส้ิน 6,718 เมตร หรือ คิดเป็นร๎อยละ 9.12 ของระยะทางตามแนวชายฝ๓่งท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ท้ังหมด และมีพื้นท่ีของแนวชายฝ๓่งท่ีคงสภาพอยูํในพื้นท่ี ต.ท๎ายบ๎านและ ต.บางปูใหมํ มีระยะทางรวมท้ังส้ิน 
8,688 เมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 11.79 ของระยะทางตามแนวชายฝ๓่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังหมด 
 4) ทรัพยากรน้้า 
  4.1) ลักษณะทางกายภาพ 
 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นท่ีราบลํุมชายฝ๓่งทะเล มีระดับความสูงของผิวดิน
จากระดับน้้าทะเลปานกลางระหวําง +0.50 ถึง +1.50 เมตร รทก. แหลํงน้้าส้าคัญของจังหวัดมี 2 แหลํง ได๎แกํ 
แมํน้้าเจ๎าพระยาและคลองระบายน้้าในพื้นท่ี ซึ่งนอกจากจะท้าหน๎าท่ีเป็นแหลํงน้้าส้าหรับเกษตรกรรม            
การประมงและเป็นเส๎นทางคมนาคมทางน้้าแล๎ว ยังท้าหน๎าท่ีในการรองรับน้้าเหนือในฤดูฝนเพื่อระบาย             
ลงสํูทะเลอําวไทย ซึ่งมีแหลํงน้้าท่ีส้าคัญดังนี้ 
  1. แม่น้้าเจ้าพระยา 
 แมํน้้าเจ๎าพระยา เป็นแมํน้้าส้าคัญท่ีไหลผํานเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวการไหลจากทิศเหนือ         
ลงสํูทิศใต๎ ตํอเนื่องจากเขตกรุงเทพมหานคร โดยไหลผํานอ้าเภอพระประแดง อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ และอ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร แม๎วําแมํน้้าเจ๎าพระยาจะเป็นแหลํงน้้าท่ีหลํอเล้ียงพื้นท่ี
การเกษตรในภาคกลาง แตํเนื่องจากแมํน้้าเจ๎าพระยาชํวงท่ีไหลผํานจังหวัดสมุทรปราการ มีคุณภาพน้้าลดลง
รวมท้ังได๎รับอิทธิพลจากความเค็มของน้้าทะเล ประกอบกับเขตพื้นท่ีท่ีแมํน้้าไหลผํานมีการท้าการเกษตรเพียง
สํวนน๎อยในเขตอ้าเภอพระประแดง ดังนั้น การใช๎ประโยชน๑จากแมํน้้าเจ๎าพระยาจึงมีเฉพาะ ด๎านการระบายน้้า 
และการคมนาคมทางน้้าเป็นหลัก 
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  2. คลองระบายน้้า 
 คลองระบายน้้า เป็นแหลํงน้้าส้าคัญท่ีใช๎ในการบริหารจัดการด๎านการชลประทานของจังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีระบบคลองในพื้นท่ีเช่ือมโยงกันเป็นจ้านวนมาก คลองบางสาย 
เชํน คลองประเวศบุรีรมย๑ คลองส้าโรง คลองดําน ถูกขุดขึ้นตั้งแตํสมัยอยุธยา ป๓จจุบันพื้นท่ีการเกษตรในจังหวัด
สมุทรปราการได๎รับน้้าต๎นทุนจากคลองสายตําง ๆ ซึ่งได๎รับปริมาณน้้าจากแหลํงน้้าในจังหวัดพื้นท่ีตอนบนอีก
ทอดหนึ่ง ท้าให๎ในฤดูแล๎งประสบป๓ญหาขาดแคลนน้้า โดยไมํสามารถก้าหนดปริมาณน้้าได๎ตามระยะเวลา 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1.60 
 
ตารางที่ 1.60 แสดงข้อมูลรายชื่อคลองสายต่าง ๆ ในเขตจังหวัดฝั่งตะวันออก จ้าแนกตามความรับผิดชอบ 

 

ล้าดับ ชื่อคลอง ประเภท 
คลอง 

ขนาดคลอง ปริมาณน้้า 
เก็บกักสูงสุด 

(ลบ.ม.) 

หนํวย 
งาน ความยาว 

(กม.) 
ท้องคลอง 
เฉลี่ย(ม.) 

ตลิ่ง
กว้าง 
เฉลี่ย
(ม.) 

ความลึก 
เฉลี่ย(ม.) 

1 คลองดําน ชป. 9.000 25 60 3.50 1,338,750 ชป. 
2 บางปลา ชป. 10.850 16 40 3.20 972,160 ชป. 
3 เจริญราษฎร๑ ชป. 10.480 12 30 3.00 660,240 ชป. 
4 ชายทะเล ชป. 30.000 15 40 3.20 2,640,000 ชป. 
5 จระเข๎ใหญ ํ ชป. 17.145 16 40 3.00 1,440,180 ชป. 
6 ลาดบัว - บางพลี 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 ส้าโรง 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 ประเวศบุรีรมย๑ ชป. 11.000 16 40 3.00 924,000 ชป. 
12 บ๎านระกาศ ชป. 6.500 12 30 3.00 409,500 ชป. 
13 ชวดพร๎าว ชป. 5.000 12 30 3.00 315,000 ชป. 
14 เปร็ง ชป. 7.000 12 30 3.00 441,000 ชป. 
15 พระองค๑ไชยานุชิต 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 ธรรมชาติ 11.760 4 25 2.50 426,300 อปท. 
18 ป๓้นหยา - บางเพรียง ธรรมชาติ 8.220 4 25 2.50 297,975 อปท. 
19 โกํงประทุน ธรรมชาติ 4.670 4 20 2.50 140,100 อปท. 
20 บางปลาร๎า ธรรมชาติ 12.580 4 20 2.50 377,400 อปท. 
21 บางปู ธรรมชาติ 2.500 4 20 2.50 75,000 อปท. 
22 มหาชื้น ธรรมชาติ 4.615 4 20 2.50 138,450 อปท. 
23 ลาดหวาย ธรรมชาติ 10.430 6 25 2.50 404,163 อปท. 
24 สกัดย่ีสิบห๎า ธรรมชาติ 3.230 4 15 2.50 76,713 อปท. 
25 สกัดห๎าสิบ ธรรมชาติ 4.300 4 15 2.50 102,125 อปท. 
26 หัวเกลือ ธรรมชาติ 6.190 4 20 2.50 185,700 อปท. 
27 อ๎อมคลองดําน ธรรมชาติ 1.100 20 50 3.20 123,200 อปท. 
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ตารางที่ 1.60 แสดงข้อมูลรายชื่อคลองสายต่าง ๆ  ในเขตจังหวัดฝั่งตะวันออก จ้าแนกตามความรับผิดชอบ (ต่อ) 
 

ล้าดับ ชื่อคลอง ประเภท 
คลอง 

ขนาดคลอง ปริมาณน้้า 
เก็บกักสูงสุด 

(ลบ.ม.) 

หนํวย 
งาน ความยาว 

(กม.) 
ท้องคลอง 
เฉลี่ย(ม.) 

ตลิ่ง
กว้าง 
เฉลี่ย
(ม.) 

ความลึก 
เฉลี่ย(ม.) 

28 หกสํวน ธรรมชาติ 4.450 4 18 2.50 122,375 อปท. 
29 ทับนาง - ต้าหรุ ธรรมชาติ 11.300 4 18 2.50 310,750 อปท. 
30 ควาย ธรรมชาติ 3.100 6 25 2.50 120,125 อปท. 
31 หนองคา ธรรมชาติ 2.800 4 18 2.50 77,000 อปท. 
32 หน่ึงบางปลา ธรรมชาติ 6.000 4 18 2.50 165,000 อปท. 
33 สองบางปลา ธรรมชาติ 6.000 4 18 2.50 165,000 อปท. 
34 สามบางปลา ธรรมชาติ 6.000 4 18 2.50 165,000 อปท. 
35 สี่บางปลา ธรรมชาติ 9.500 5 20 2.50 296,875 อปท. 
36 ห๎าบางปลา ธรรมชาติ 9.500 5 20 2.50 296,875 อปท. 
37 หกบางปลา ธรรมชาติ 9.500 4 15 2.50 225,625 อปท. 
38 เจ็ดบางปลา ธรรมชาติ 8.500 4 20 2.50 255,000 อปท. 
39 แปดบางปลา ธรรมชาติ 7.800 4 15 2.50 185,250 อปท. 
40 เก๎าบางปลา ธรรมชาติ 7.500 5 20 2.50 234,375 อปท. 
41 บางน้้าจืด ธรรมชาติ 11.200 12 30 2.50 588,000 อปท. 
42 มอญ (จรเข๎น๎อย) ธรรมชาติ 5.150 5 25 2.50 193,125 อปท. 
43 กาหลง ธรรมชาติ 7.240 5 20 2.50 226,250 อปท. 
44 ชวดงูเหํา ธรรมชาติ 6.800 4 20 2.50 204,000 อปท. 
45 ชวดบัว ธรรมชาติ 2.280 4 20 2.50 68,400 อปท. 
46 ชวดใหญ ํ ธรรมชาติ 1.600 5 25 2.50 60,000 อปท. 
47 ตาปู ธรรมชาติ 5.420 4 20 2.50 162,600 อปท. 
48 บางกระเทียม ธรรมชาติ 6.950 5 25 2.50 260,625 อปท. 
49 บางนา ธรรมชาติ 4.250 5 25 2.50 159,375 อปท. 
50 ปากน้้า ธรรมชาติ 5.500 5 25 2.50 206,250 อปท. 
51 มอญ ธรรมชาติ 5.140 4 20 2.50 154,200 อปท. 
52 ล้าต๎นไทร ธรรมชาติ 3.520 4 20 2.50 105,600 อปท. 
53 สาระหงษ๑ ธรรมชาติ 4.500 4 20 2.50 135,000 อปท. 
54 สนามพลี ธรรมชาติ 7.350 4 20 2.50 220,500 อปท. 
55 โอํงแตก ธรรมชาติ 4.640 4 20 2.50 139,200 อปท. 
56 บางเสาธง ธรรมชาติ 3.880 4 20 2.50 116,400 อปท. 
57 บางพลี ธรรมชาติ 2.540 4 20 2.50 76,200 อปท. 
58 บางเซา ธรรมชาติ 9.200 4 20 2.50 276,000 อปท. 
59 ช๎างตายบน ธรรมชาติ 1.600 4 20 2.50 48,000 อปท. 
60 ช๎างตายลําง ธรรมชาติ 3.880 5 25 2.50 145,500 อปท. 
61 บางขวาง ธรรมชาติ 4.430 3 12 2.00 66,450 อปท. 
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ตารางที่ 1.60 แสดงข้อมูลรายชื่อคลองสายต่าง ๆ  ในเขตจังหวัดฝั่งตะวันออก จ้าแนกตามความรับผิดชอบ (ต่อ) 
 

ล้าดับ ชื่อคลอง ประเภท 
คลอง 

ขนาดคลอง ปริมาณน้้า 
เก็บกักสูงสุด 

(ลบ.ม.) 

หนํวย 
งาน ความยาว 

(กม.) 
ท้องคลอง 
เฉลี่ย(ม.) 

ตลิ่ง
กว้าง 
เฉลี่ย
(ม.) 

ความลึก 
เฉลี่ย(ม.) 

62 บางล้าพู ธรรมชาติ 1.400 3 12 2.00 21,000 อปท. 
63 ศาลเจ๎า ธรรมชาติ 1.400 3 12 2.00 21,000 อปท. 
64 บางกะสีบน ธรรมชาติ 1.467 3 12 2.00 22,005 อปท. 

รวม 492,277    28,608,200  
 

แหล่งที่มา:  โครงการบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร พ.ศ. 2562 
 
 4.2) การบริหารจัดการน้้า 
 จากลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแบํงสํวนการบริหารจัดการน้้ า                
ตามลักษณะพื้นท่ีได๎ 3 สํวน ประกอบด๎วย 
  1. พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา 
 บริเวณอ้าเภอพระประแดง และอ้าเภอ  พระสมุทรเจดีย๑ จ้านวน 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไรํ 
เป็นพื้นท่ีไมํมีระบบชลประทานอาศัยการเก็บกักน้้าในคลองท่ีรับน้้าจากแมํน้้าเจ๎าพระยาและน้้าทะเลซึ่งเป็น           
น้้ากรํอยท้ังหมด 
  2. พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยา ด้านภายในคันกั้นน้้าพระราชด้าริ 
 บริเวณพื้นท่ีปิดล๎อมระหวํางแมํน้้าเจ๎าพระยาและแนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริ ในเขตอ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ และบางสํวนของอ้าเภอบางพลี จ้านวน 210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,250 ไรํ  เป็นพื้นท่ีเขต
ชุมชนเมืองนอกเขตชลประทาน แตํสามารถรับน้้าจากคลองชลประทานภายนอกเข๎าไปใช๎บริหารจัดการได๎    
โดยมีพื้นท่ีท้าการเกษตรจ้านวนน๎อย สํวนใหญํใช๎ประโยชน๑จากแหลํงน้้าเพื่อการระบายน้้าและรักษาระบบนิเวศน๑
ในเขตเมืองเป็นหลัก 
  3. พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยา ด้านนอกแนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริ  
 ในเขตอ้าเภอบางบํอ อ้าเภอบางเสาธง และบางสํวนของอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางพลี 
จ้านวน 264 ตารางกิโลเมตร หรือ 390,000 ไรํ เป็นพื้นท่ีในเขตชลประทานลํุมเจ๎าพระยาฝ๓่งตะวันออก                
รับน้้าจากเข่ือนเจ๎าพระยาและเข่ือนปุาสักชลสิทธิ์ 
 ส้าหรับแนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริเป็นคันปูองกันน้้าทํวม (King dike) ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลท่ี 9 ได๎ทรงพระราชทานแนวทางปูองกันอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2523 และ 2526  โดยใช๎แนวถนน       
ในทิศทางเหนือ-ใต๎ ต้ังแตํบริเวณจังหวัดปทุมธานี ผํานกรุงเทพมหานคร และจรดแนวชายทะเลในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ โดยในเขตจังหวัดสมุทรปราการใช๎แนวถนนกิ่งแก๎วและถนนบางพลี -ต้าหรุเป็นแนวคันกั้นน้้า  
ป๓จจุบันพื้นท่ีนอกแนวคันกั้นน้้าซึ่งเป็นพื้นท่ีรองรับการระบายน้้าตามแนวพระราชด้าริ ประกอบด๎วย               
คลองระบายน้้าตามธรรมชาติเ ช่ือมโยงถึงกันจ้านวน 63 สาย ปริมาณน้้าเก็บกักสูงสุดประมาณ                     
26.600 ล๎านลูกบาศก๑เมตร โดยคลองท้ังหมดมีลักษณะเป็นคลองดินมีการใช๎ประโยชน๑ท้ังในด๎านการสํงน้้า             
และระบายน้้าควบคํูกันไป คลองท่ีส้าคัญได๎แกํคลองประเวศบุรีรมย๑  คลองพระองค๑ไชยานุชิต คลองส้าโรง             
คลองดําน คลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเข๎ใหญํ คลองบางเสาธง คลองบางปลา คลองชายทะเล 
คลองเจริญราษฎร๑ และคลองระบายน้้าสุวรรณภูมิ ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบ ตาม พรบ.การชลประทานหลวง 
พ.ศ. 2485 ส้าหรับคลองขนาดเล็กตํางๆอยูํในความรับผิดชอบขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีจ้านวน 48 คลอง 
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 5) ทรัพยากรปุาชายเลน 
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีสํวนใหญํเป็นท่ีราบลํุม และท่ีราบลํุมปากแมํน้้า ดังนั้น จึงมี
พื้นท่ีปุาชายเลน ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 12,524.17 ไรํ ดินปุาชายเลนในจังหวัดฯ สามารถขุดหน๎าตัดดินได๎ลึก
ประมาณ 40 เซนติเมตร เกือบท้ังหมดเป็นดินเหนียวท่ีมีเนื้อละเอียดมาก (มีขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางน๎อยกวํา        
1 มิลลิเมตร) สํวนมากมีกล่ินของซากพืช ซากสัตว๑ ดินสํวนใหญํมีสีในกลํุมสีน๎าตาล (7.5YR) และกลํุมสีเทาอมฟูา 
G2) 4 ท่ีความลึก 0-5 เซนติเมตร อุณหภูมิดินอยูํในชํวง 27.0-31.0 องศาเซลเซียส (เฉล่ีย 29.0 องศาเซลเซียส) มีคํา 
pH อยูํระหวําง 6.0-6.4 จัดอยูํในกลํุมดินท่ีมีความเป็นกรดปานกลาง สํวนท่ีความลึก 5-40 เซนติเมตร อุณหภูมิ
อยูํในชํวงระหวําง 25.0-28.0 องศาเซลเซียส ท่ีความลึกจากผิวดินลึกลงไปถึงระดับ 40 เซนติเมตร  บน
พื้นท่ีหน๎าตัดสํวนมากพบรากไม๎ปะปน และปริมาณจุดประ (Jarosite)ในช้ันหน๎าตัดดินระหวํางร๎อยละ 2-20 
แตํไมํพบหินปะปนในช้ันหน๎าตัดดินนี้ ปริมาณคาร๑บอนรวมอยูํในชํวงร๎อยละ 1.78-3.67 โดยมีคําเฉล่ียร๎อยละ 
2.73 ปริมาณไนโตรเจน รวมอยูํในชํวงร๎อยละ 0.23-0.41 คําเฉล่ียเทํากับ 0.32 คํา C:N ratio ของดินโดยรวมของ
จังหวัดสมุทรปราการเทํากับ 8.5:1 บํงช้ีวําดินเลนบริเวณนี้มีไนโตรเจนในปริมาณท่ีคํอนข๎างมากเกินไปเทียบกับ
ปริมาณคาร๑บอนในดิน ปริมาณฟอสฟอรัสรวมอยูํในชํวงร๎อยละ 0.100-0.141 คําเฉล่ียเทํากับ 0.120 
  5.1) พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างปุาชายเลน 
 พันธุ๑ไม๎เดํนในปุาชายเลนพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวน 2 วงศ๑ 2 สกุล และ 4 ชนิด คือ แสมทะเล, 
แสมขาว, แสมด้า และโกงกางใบเล็ก ความหนาแนํนเฉลี่ยรวมของต๎นไม๎ตํอพื้นที่เทํากับ   225.26 ต๎น/ไรํ มี
ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางเฉล่ีย และความสูงเฉล่ีย เทํากับ 11.12 เซนติเมตร และ 7.36 เมตร ตามล้าดับ คําดัชนี
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ๑ (Shannon-Wiener diversity index) มีคําเทํากับ 0.1688 คําความชุกชุมทาง
ชนิดพันธุ๑ (Margalef’s index) เทํากับ 1.0996 และคําความสม่้าเสมอทางชนิดพันธุ๑ (Pielou’s evenness) เทํากับ 
0.2803 พันธุ๑ไม๎ท่ีมีคําดัชนีความส้าคัญ (Important Value Index) สูงท่ีสุด คือ แสมขาว มีคําเทํากับ 182.56 
รองลงมา คือ แสมทะเล เทํากับ 61.72  
  5.2) สัตว์ที่พบในปุาชายเลน 
 สัตว๑ที่พบในปุาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด๎วย  
   (1) กลํุมของประชาคมส่ิงมีชีวิตพื้นปุาชายเลน (Mangrove Benthic Organism) หรือสัตว๑หน๎าดิน
พื้นปุาชายเลน ในจังหวัด O พบมีคําความหนาแนํน เทํากับ 70.00 ตัว/ตารางเมตร มีคําดัชนีความหลากหลาย (H/) 
เทํากับ 0.37 และมีคําความสม่้าเสมอ (J/) เทํากับ 0.24 สัตว๑ที่พบได๎แกํ หอยเรดเชลล๑ ปูแสม ปูก๎ามดาบ และไส๎เดือนทะเล  
   (2) กลํุมของนกในปุาชายเลน ในจังหวัดสมุทรปราการ พบจ้านวน 16 ชนิด 15 สกุล 8 วงศ๑               
และ 4 อันดับ ตัวอยํางนกท่ีพบได๎แกํ นกตีนเทียน นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกกินเปี้ยว เป็นต๎น  
   (3) กลํุมของแมลง พบจ้านวน 6 อันดับ 10 วงศ๑ และ 13 ชนิดได๎แกํ แมลงคํอมทอง,  
มวนหลังแข็ง, ตํอ, ผีเส้ือเณรธรรมดา เป็นต๎น โดยไมํสามารถจ้าแนกวงศ๑ได๎ 1 ชนิด ได๎แกํ ผีเส้ือกลางวัน ฯลฯ 
  5.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปุาชายเลน 
 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปุาชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดจากการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินในพื้นท่ี             
ปุาชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เชํน การเกษตร นาเกลือ นากุ๎ง ทําเทียบเรือ เป็นต๎น จากโครงการจ้าแนก              
เขตการใช๎ประโยชน๑ท่ีดินปุาชายเลน พ.ศ. 2552 ได๎จ้าแนกเขตการใช๎ประโยชน๑พื้นท่ีปุาชายเลนออกเป็น              
พื้นท่ีตําง ๆ แยกตามเขตการปกครองระดับอ้าเภอ ดังตารางท่ี 1.61 
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ตารางที่ 1.61 การจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน้ที่ปุาชายเลน ตามเขตอ้าเภอ 
 

อ้าเภอ ปุาชายเลน (ไร่) นากุ้ง (ไร่) พื้นที่เกษตร (ไร่) อื่นๆ (ไร่) รวม (ไร่) 
พระประแดง  - - 4.31 22.70 27.01 
พระสมุทรเจดีย๑  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 
บางบํอ  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 
 

แหล่งที่มา:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่ง 
 
 6) สถานการณ์ขยะและของเสียอันตราย 
  6.1) สถานการณ๑ขยะมูลฝอย 
 ข๎อมูลจากส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี) พบวําในปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ประมาณ 2,362 ตันตํอวัน หรือ แบํงเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมน้าไปก้าจัดถูกต๎อง 
2,271 ตันตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 96 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด ปริมาณขยะท่ีถูกน้าไปใช๎
ประโยชน๑ 299 ตันตํอวัน ปริมาณขยะตกค๎าง 616,143 ตัน ท้ังนี้ในป๓จจุบัน ขยะท่ีเกิดขึ้นถูกสํงไปก้าจัดอยําง
ถูกต๎อง คิดเป็นร๎อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
 รูปแบบการน้าขยะกลับมาใช๎ประโยชน๑ เชํน การใช๎ประโยชน๑จากขยะรีไซเคิล  โดยการคัดแยกและ       
น้ากลับคืนวัสดุรีไซเคิล ประเภทแก๎ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียม มีการด้า เนินงานผํานกิจกรรม
ตํางๆ ได๎แกํ การซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผํานร๎านรับซื้อของเกํา ศูนย๑วัสดุรีไซเคิลชุมชน  ธนาคารขยะรีไซเคิล 
การใช๎ประโยชน๑จากขยะอินทรีย๑ ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม๎ตํางๆ เพื่อน้าไปท้าปุ๋ยหมักอินทรีย๑ส้าหรับ
ใช๎บ้ารุงดินเพื่อการเกษตร 
 เมื ่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข๎างหน๎า (พ.ศ. 2564-2583)          
โดยคาดการณ๑จากจ้านวนประชากรรวมจ้านวนประชากรแฝง พบวํา จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต้ังแตํ              
1,764 - 2,227 ตัน/ปี ซึ่งหากไมํมีการจัดการที่ถูกต๎องจะกํอให๎เกิดผลกระทบอยํางรุนแรงท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล๎อม 
 

ตารางที่ 1.62 การคาดการณ์จ้านวนประชากรและปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2583 

 

ปี พ.ศ. จ้านวนประชากร (คน) ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน/ปี) 

จ้านวนประชากร รวม
ประชากรแฝง (คน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(คิดรวมประชากรแฝง) 

(ตัน/ปี) 
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 
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ตารางที่ 1.62 การคาดการณ์จ้านวนประชากรและปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2583 (ต่อ) 

 

ปี พ.ศ. จ้านวนประชากร (คน) ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน/ปี) 

จ้านวนประชากร รวม
ประชากรแฝง (คน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(คิดรวมประชากรแฝง) 

(ตัน/ปี) 
2575 1,529,418 1,224 2,752,952 2,202 
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 กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
 
  6.2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ มี จ้านวน 3 แหํง ซึ่งด้าเนินการโดยภาคเอกชน
ท้ังหมด รายละเอียดดังนี้ 
   (1) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยต้าบลบางปลา ต้ังอยูํท่ีต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีพื้นท่ีส้าหรับฝ๓งกลบขยะมูลฝอยประมาณ 50 ไรํ พบวํามีขยะเกําสะสมจ้านวน 490,000 ตัน 
การบริหารจัดการ เป็นการก้าจัดแบบเทกองกลางแจ๎ง (Open Dump) แตํเดิมมีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรปราการ น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด 15 แหํง และนอกจังหวัด 3 แหํง ปริมาณขยะมูลฝอยรวม    
500-700 ตัน/วัน แตํการด้าเนินการไมํได๎มาตรฐานมีป๓ญหาร๎องเรียนน้้าเสีย กล่ินเหม็น และมีเหตุเพลิงไหม๎    
ในปี 2555 องค๑การบริหารสํวนต้าบลบางปลา จึงระงับการตํอใบอนุญาตก้าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย คณะท้างาน
แก๎ไขป๓ญหาบํอขยะบางปลา ซึ่งมีนายอ้าเภอบางพลีเป็นประธานได๎สรุปให๎ปิดและ ไมํตํออายุใบอนุญาต
เนื่องจากบํอขยะดังกลําวไมํได๎มาตรฐาน และได๎มีการแจ๎งให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท้ังหมด ห๎ามน้าขยะ        
มาก้าจัดในบริเวณดังกลําว  
 ป๓จจุบันบํอขยะดังกลําวไมํมีการรับก้าจัดขยะมูลฝอยใหมํ และได๎ด้าเนินการในสํวนของขยะมูลฝอย
ตกค๎างสะสม ดังนี้ 
   (1.1)  เจ๎าของกรรมสิทธิ์รายท่ี ๑ ให๎บริษัท อินทาเนีย กรีน พาวเวํอร๑ จ้ากัด เชําท่ีดินเพื่อ   
จะน้าไปสร๎างโรงงานผลิตน้้ามันจากขยะพลาสติก (Pyrolysis Oil System)  
   (1.2) เจ๎าของกรรมสิทธิ์รายท่ี ๒ ขายท่ีดินให๎กับบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร๑จ้ี จ้ากัด 
เพื่อจะท้าการสร๎างศูนย๑บริหารจัดการขยะชุมชนโดยวิธีเปล่ียนเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม ซึ่งอยูํระหวํางขั้นตอนการวางเงินมัดจ้า 
   (2) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยต้าบลแพรกษา  ต้ังอยูํ ท่ี ต้าบลแพรกษา อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีส้าหรับฝ๓งกลบขยะมูลฝอยประมาณ 150 ไรํ พบวํา มีขยะเกําสะสม
จ้านวน 4,000,000 ตัน การบริหารจัดการ เป็นการก้าจัดแบบเทกองกลางแจ๎ง (Open Dump) มีบริษัท       
เดํนชัยปากน้้า จ้ากัด เป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ แตํเดิมมีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ   
หลายแหํง น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด แตํป๓จจุบันไมํมีการรับขยะมูลฝอยใหมํจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือ
เอกชนรายใดเข๎ามาเพิ่มเติม เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม๎ หลังเกิดเหตุมีบริษัทปูนซีเมนต๑ติดตํอขอรับขยะมูลฝอย
ตกค๎างสะสมไปก้าจัด โดยไมํคิดคําใช๎จําย แตํเนื่องจากขาดงบประมาณในการขนสํงขยะมูลฝอย จึงไมํได๎มีการ
ด้าเนินการดังกลําว ทางเจ๎าของบํอขยะจึงมีการวางมาตรการในเฝูาระวังและฟื้นฟู โดยมีการน้าขยะเกําท่ีอยูํใน
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บํอน้้ามาท้าการตากและผ่ึงให๎แห๎ง จากนั้นจึงใช๎ดินกลบทับ มีการจัดเวรยามเพื่อเฝูาระวังตลอด 24 ช่ัวโมง      
ใช๎ EM ระงับกล่ินและก้าจัดแมลง มีการติดต้ังเครื่องฉีดน้้าเพื่อสเปรย๑น้้าให๎เกิดความช้ืน ปรับปรุงภูมิทัศน๑และ
จัดท้าถนนโดยรอบบํอขยะเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน 
   (3) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยต้าบลแพรกษาใหม่ ต้ังอยูํท่ีต้าบลแพรกษาใหมํ อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นท่ีประมาณ 161 ไรํ พบวํามีขยะเกําสะสมจ้านวน 1 ,600,000 ตัน 
การบริหารจัดการเป็นการก้าจัดการฝ๓งกลบโดยมีการควบคุม (Control Dump) มีบริษัท อีสเทิร๑น เอเนอร๑จ้ี 
พลัส จ้ากัด เป็นเจ๎าของ ซึ่งเป็นบํอขยะท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการน้าขยะมาท้ิง 
ปริมาณขยะมูลฝอย 1,800 ตัน/วัน ป๓จจุบันทางบริษัท ได๎มีการปรับปรุงพื้นท่ีบํอฝ๓งกลบใหมํให๎ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาลด๎วยการใช๎ดินปิดทับ มีการฉีดพํน EM เพื่อระงับกล่ิน มีการติดต้ังเครื่องรื้อรํอนขยะเกําโดยการแยก
พลาสติกออกจากขยะซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะฝ๓งกลบได๎  อีกท้ังก้าลังด้าเนินการกํอสร๎างโรงผลิต
กระแสไฟฟูาจากเช้ือเพลิง RDF ขนาด 9.98 MW ซึ่งคาดวําจะใช๎เวลากํอสร๎างจ้านวน 2 ปี และมีการวางระบบ 
Water Treatment โดยใช๎วิธีการ Ultra Filter ซึ่งจะสามารถบ้าบัดน้้าชะจากขยะได๎ในปริมาณ 1,000 ลูกบาศก๑
เมตร/วัน 
  6.3) สถานการณ์ด้านกากอุตสาหกรรม 
 จากข๎อมูลการขออนุญาตน้าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พบวําในปี พ.ศ. 2562 มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรปราการ              
ขออนุญาตน้าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) จ้านวน 1 ,444,260.869 ตัน             
แบํงออกเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วที่ไมํเป็นอันตราย จ้านวน 1,149,834.350 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 79.61 
และส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วอันตราย 294,426.520 จ้านวน ตัน คิดเป็นร๎อยละ 20.39 รายละเอียดแยก
ตามอ้าเภอท๎องท่ีตามบัญชี 
 

ตารางที่ 1.63 บัญชีสรุปปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2562 

 

ล้าดับที่ อ้าเภอ จ้านวนรายการ ปริมาณ (ตัน) 
1 เมืองสมุทรปราการ 5,190 477,502.32 
2 บางบํอ 507 35,377.11 
3 บางพลี 2,981 202,602.79 
4 พระประแดง 1,883 302,684.54 
5 พระสมุทรเจดีย๑ 854 107,914.55 
6 บางเสาธง 3,053 318,179.56 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม 14,468 1,444,260.87 
แหล่งที่มา:  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตารางที่ 1.64 บัญชีปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่อันตราย) ที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2562 

 

ล้าดับที่ อ้าเภอ จ้านวนรายการ ปริมาณ (ตัน) 
1 เมืองสมุทรปราการ 2,417 343,595.98 
2 บางบํอ 262 32,706.82 
3 บางพลี 1,452 172,210.24 
4 พระประแดง 930 252,652.57 
5 พระสมุทรเจดีย๑ 423 98,984.02 
6 บางเสาธง 1,439 249,684.72 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม 6,923 1,149,834.35 
แหล่งที่มา:  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
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ตารางที่ 1.65 บัญชีปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (อันตราย) ที่ได้รับอนุญาต (สก.2) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ. 2562 
 

ล้าดับที่ อ้าเภอ จ้านวนรายการ ปริมาณ (ตัน) 
1 เมืองสมุทรปราการ 2,773 133,906.34 
2 บางบํอ 245 2,670.29 
3 บางพลี 1,529 30,392.55 
4 พระประแดง 953 50,031.97 
5 พระสมุทรเจดีย๑ 431 8,930.53 
6 บางเสาธง 1,614 68,494.84 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลรวม 7,545 294,426.52 
 

แหล่งที่มา : ศูนย๑สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560) 
 
 เมื่อได๎ตรวจสอบข๎อมูลส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วท่ีไมํเป็นอันตรายท่ีมีจ้านวนปริมาณสูง 5 อั นดับ
แรก ได๎แกํ (1) เศษเหล็ก จ้านวน 127,209.60 ตัน  (2) เศษกระดาษ จ้านวน 68,146.42 ตัน  (3) เศษโลหะ
จากการตัด จ้านวน 48,378.00 ตัน  (4) เศษอลูมิเนียม จ้านวน 32,422.09 ตัน และ (5) เศษโลหะจากการขึ้น
รูป จ้านวน 30,000.00 ตัน และข๎อมูลส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วท่ีเป็นอันตรายท่ีมีจ้านวนปริมาณสูง 5 
อันดับแรก ได๎แกํ (1) น้้าเสียจากกระบวนการผลิต จ้านวน 26 ,375.00 ตัน (2) กรดเกลือเส่ือมสภาพ จ้านวน 
7,650.00 ตัน (3) กากสี จ้านวน 4,858.67 ตัน (4) ภาชนะปนเปื้อน จ้านวน 4,610.63 ตัน และ (5) เศษหนัง 
จ้านวน 4,314.40 ตัน ซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมํใช๎แล๎วท้ังหมดได๎รับอนุญาตให๎น้าออกนอกบริเวณโรงงานจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน้าไปบ้าบัดหรือจ้ากัดอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการแล๎ว 
  6.4) เร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษ 
 จากข๎อมูลสถิติการร๎องเรียนป๓ญหาทางด๎านมลพิษของจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา สถิติการร๎องเรียน
สํวนใหญํ เป็นการร๎องเรียนประเด็นการสํงกล่ินเหม็นและขยะ ในปี 2562 มีการร๎องเรียน 250 ครั้ง โดยสถิติ
การร๎องเรียนในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีกํอนเป็นสองเทํา ซึ่งโดยสํวนใหญํยังเป็นประเด็นการสํงกล่ินเหม็นและ   
ฝุุนละออง/เขมําควัน จากข๎อมูลการร๎องเรียนและสภาพของจังหวัด อาจช้ีได๎วํา เนื่องจากจังหวัดเน๎น
ภาคอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมาก จึงสํงผลให๎แนวโน๎มของป๓ญหาและการร๎องเรียน      
ด๎านมลพิษมากขึ้น 
 

ตารางที่ 1.66 สถิติเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษที่ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้ง  
ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

 

รายงานสถิติทางการ ข้อมูลรายปี (เร่ือง) 
2559 2560 2561 2562 

จ้านวนป๓ญหา/เรื่องร๎องเรียนด๎านป๓ญหาขยะ/ป๓ญหา
มลพิษ 

134 295 129 250 

ร๎อยละที่ลดลงของข๎อร๎องเรียนด๎านป๓ญหามลพิษ/
ป๓ญหาขยะ 

43 63 33 26 

 

แหล่งที่มา:  ศูนย๑ด้ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
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 7) สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง 
   7.1) สถานการณ์คุณภาพอากาศ 
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร จึงมีสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก และมีป๓ญหาการจราจรติดขัดในยํานชุมชนเชํนเดียวกับจังหวัดปริมณฑลอื่นๆ 
สํงผลให๎มีป๓ญหาด๎านมลพิษทางอากาศคํอนข๎างมาก กรมควบคุมมลพิษ ได๎ท้าการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติ 5 แหํง ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ คือ 1. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 2. โรงไฟฟูาพระนครใต๎ 
3. ศูนย๑ฟื้นฟูอาชีพคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  4. บ๎านพักกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรํ และ 5. การเคหะชุมชนบางพลี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปของจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได๎มีการตรวจวัดปริมาณก๏าซ
ซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ (SO2), ก๏าซไนโตรเจนไดออกไซด๑ (NO2), ฝุุนขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM10),  
ก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑ (CO) และก๏าซโอโซน (O3) ซึ่งเมื่อพิจารณาคําเฉล่ียของผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศพบวําทุกดัชนีท่ีท้าการตรวจวัดยังมีคําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน 
 

ภาพที่ 1.31 แสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ 5 แห่ง 
 

 
ภาพที่ 1.32 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2562 
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ต.บางโปรง อ.เมอืง 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.เมอืง 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
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ภาพที่ 1.33 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

แหล่งที่มา : ส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ : คํามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 
  7.2) สถานการณ์ด้านมลภาวะทางเสียง 
 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานท่ีต้ังของสนามบินสุวรรณภูมิ สํงผลให๎เกิดมลภาวะทางเสียง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีต้ังสนามบินสุวรรณภูมิและ
พื้นท่ีข๎างเคียงพบวําจ้านวนผ๎ูได๎รับผลกระทบด๎านเสียงจากการประเมินเส๎นเท่ียวบิน 76 เท่ียวพบวํา 
   (1) พื้นท่ีท่ีได๎รับผลกระทบสูง ซึ่งมีคํา NEF-Noise Exposure Forecast มากกวํา 40                    
ซึ่งกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพระยะยาว มีจ้านวน 4 หมูํบ๎าน ประชาชนผ๎ูได๎รับผลกระทบมีจ้านวน 1,147 คน 
   (2) พื้นท่ีท่ีได๎รับผลกระทบปานกลาง ซึ่งมีคํา NEF-Noise Exposure Forecast เทํากับ       
35-40 มีจ้านวน 8 หมูํบ๎าน ประชาชนผ๎ูได๎รับผลกระทบ มีจ้านวน 4,392 คน 
   (3) พื้นท่ีท่ีได๎รับผลกระทบน๎อย ซึ่งมีคํา NEF- Noise Exposure Forecast เทํากับ 30-35               
มีจ้านวน 19หมูํบ๎านประชาชนผ๎ูได๎รับผลกระทบ มีจ้านวน 17,740 คน ซึ่งสํงผลกระทบตํอป๓ญหาสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เชํน ป๓ญหาสุขภาพจิต ได๎แกํ ภาวะเครียด ปวดศีรษะ นอนไมํหลับ เป็นต๎น 
รวมท้ังป๓ญหาความวิตกกังวลตําง ๆ ในด๎านความชัดเจนและการให๎ความชํวยเหลือ เป็นต๎น 
 8) สถานการณ์คุณภาพน้้า 
  8.1) คุณภาพน้้าแหล่งผิวดิน 
 จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยูํริมฝ๓่งแมํน้้าเจ๎าพระยาบริเวณตอนปลายสุดของแมํน้้าเจ๎าพระยาเหนืออําวไทย 
แหลํงน้้าส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการท่ีใช๎ในการคมนาคม และใช๎ประโยชน๑ในการระบายน้้า การท้า
เกษตรกรรม ได๎แกํ แมํน้้าเจ๎าพระยา คลองสรรพสามิต คลองส้าโรง คลองดําน คลองพระองค๑เจ๎าไชยานุชิต 
และคลองประเวศบุรีรมย๑  
 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการของส้านักงานส่ิง แวดล๎อม           
ภาคท่ี ๖ (นนทบุรี) ซึ่งได๎ท้าติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน้้าผิวดิน จ้านวน 5 สถานี แบํงออกเป็นแมํน้้า
เจ๎าพระยา จ้านวน 2 สถานี ได๎แกํ 1)แมํน้้าเจ๎าพระยาบริเวณท่ีวําการอ้าเภอพระประแดง (Ch03) และแมํน้้า
เจ๎าพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (Ch01) คลองเช่ือมตํอแมํน้้าเจ๎าพระยา จ้านวน 3 คลอง 
ได๎แกํ คลองลัดหลวง (LLC) คลองส้าโรง (SRC) คลองบางปลากด (BPC) การเก็บตัวอยํางเพื่อวิเคราะห๑คุณภาพ

ค่า
สูง

สุด

ค่า
ต ่า

สุด

ค่า
สูง

สุด

ค่า
ต ่า

สุด

ค่า
สูง

สุด

ค่า
ต ่า

สุด

ค่า
สูง

สุด

ค่า
ต ่า

สุด

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  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ค่ามาตรฐาน 50 25 0.1  -

สถานี

PM10 PM2.5 ฝุ่นรวม ตะกั ว
ค่าเฉลี ย 24 

ชั วโมง

(mg/m3)

ค่า
เฉ

ลี ย
 1

 ปี

ค่าเฉลี ย 24 ชั วโมง

(mg/m3)

ค่า
เฉ

ลี ย
 1

 ปี

ค่าเฉลี ย 24 

ชั วโมง(mg/m3)

ค่า
เฉ

ลี ย
 1

 ปี

ค่าเฉลี ย 1 เดือน

(mg/m3)

ค่า
เฉ

ลี ย
 1

 ปี

120 50 0.33 1.5
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น้้าจ้านวน 4 ครั้ง ในระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562  ผลการวิเคราะห๑คุณภาพน้้า
เฉล่ีย ไตรมาส 1-2 พบวํา แมํน้้าเจ๎าพระยาบริเวณท่ีวําการอ้าเภอพระประแดง (Ch03) มีคําเฉล่ียดัชนีคุณภาพ
น้้าเส่ือมโทรม (34 คะแนน) เป็นแหลํงน้้าประเภทท่ี 5 ซึ่งไมํเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องก้าหนด
ประเภทของแหลํงน้้าในแมํน้้าเจ๎าพระยา แมํน้้าน๎อย แมํน้้าปุาสัก และแมํน้้าลพบุรี ท่ีระบุไว๎เป็นประเภทท่ี 4 
และ 2) แมํน้้าเจ๎าพระยาบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (Ch01) มีคําเฉล่ียดัชนีคุณภาพน้้า เส่ือมโทรม 
(50 คะแนน) เป็นแหลํงน้้าประเภทท่ี 5 ซึ่งไมํเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องก้าหนดประเภทของ
แหลํงน้้าในแมํน้้าเจ๎าพระยา แมํน้้าน๎อย แมํน้้าปุาสัก และแมํน้้าลพบุรี ท่ีระบุไว๎เป็นประเภทท่ี 4 ส้าหรับคุณภาพ
น้้าในคลองเช่ือมตํอกับแมํน้้าเจ๎าพระยาประกอบด๎วยคลองบางปลากด คลองลัดหลวง คลองส้าโรง ผลการตรวจวัด
คุณภาพน้้าของส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคท่ี ๖ (นนทบุรี) พบวํา คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพ
น้้าในแหลํงน้้าผิวดิน จัดอยูํในประเภทท่ี 5 เป็นแหลํงน้้า ท่ีได๎รับน้้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ
เป็นประโยชน๑เพื่อการคมนาคม โดยคลองส้าโรง (SRC) มีคําเฉล่ียดัชนีคุณภาพน้้า เส่ือมโทรม (37 คะแนน) 
คลองบางปลากด(BPC) มีคําเฉล่ียดัชนีคุณภาพน้้าเส่ือมโทรมมาก (30 คะแนน) และคลองลัดหลวง (LLC)                
มีคําเฉล่ียดัชนีคุณภาพน้้า เส่ือมโทรม (37 คะแนน) จะเห็นได๎วําคุณภาพน้้าผิวดิน ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
ท้ังคุณภาพน้้าในแมํน้้าเจ๎าพระยาและล้าคลองเช่ือมตํอมีคุณภาพน้้าอยูํในเกณฑ๑เส่ือมโทรมมาก โดยสาเหตุ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นท่ีท๎ายน้้าของแมํน้้าเจ๎าพระยาและยังมีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูํเป็น
จ้านวนมากท้ังในรูปของนิคมอุตสาหกรรมและต้ังเป็นโรงงานเด่ียว ท้าให๎น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถูก
ปลํอยออกมามีปริมาณมากและชุมชนท่ีต้ังอยูํในพื้นท่ีท่ีมีอยูํอยํางหนาแนํนมีการปลํอยน้้าเสียโดยไมํผํานระบบ
บ้าบัด ถึงแม๎จะอยูํติดกับทะเลแตํการระบายน้้าออกสํูทะเลไมํสามารถท้าได๎ตลอดเวลา เนื่องจากชํวงปลายน้้า
เวลาท่ีน้้าทะเลหนุนน้้าในแมํน้้าจะถูกกั้นไว๎ด๎วย น้้าทะเลและยังเป็นท่ีรองรับความสกปรกท่ีตกค๎างต้ังแตํต๎นน้้า
มากองรวมกันท้าให๎แหลํงน้้าไมํสามารถบ้าบัด  น้้าเสียด๎วยวิธีตามธรรมชาติให๎กลับคืนสํูสมดุลได๎ทัน น้้าในแมํน้้า
จึงเส่ือมโทรมลง  
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ภาพที่ 1.34   แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
   เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 
ล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 

มลพิษทางน้้าของจังหวัดสมุทรปราการ มีสาเหตุส้าคัญ คือ โรงงานและชุมชนเมือง ปลํอยน้้าท้ิงสํูแหลํง
ธรรมชาติ รวมท้ังสารเคมีเป็นพิษตําง ๆ ท้าให๎แหลํงน้้าเสียเพื่อปูองกันป๓ญหาดังกลําวคณะกรรมการส่ิงแวดล๎อม
แหํงชาติ ได๎ออกประกาศ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ก้าหนดให๎ท๎องท่ีเขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ยังได๎มี
การบังคับใช๎กฎกระทรวง “ก้าหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข๎อมูล การจัดท้าบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย พ.ศ.2555” ออกตามความในมาตรา 80 แหํง
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ให๎เจ๎าของหรือผ๎ูครอบครองแหลํงก้าหนด
มลพิษ มีหน๎าท่ีต๎องเก็บข๎อมูลและรายงานสรุปการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย จะต๎องจดบันทึกสถิติและ
ข๎อมูลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย            
ตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป ท้ังนี้หากไมํด้าเนินการ
จะมีโทษจ้าคุกไมํเกิน 1 เดือน หรือปรับไมํเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจ้าท้ังปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษ
จ้าคุกไมํเกิน 1 ปี หรือปรับไมํเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ้าท้ังปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจ้าคุกไมํเกิน 1 ปี 
หรือปรับไมํเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ้าท้ังปรับ ท้ังนี้ ได๎มีผลบังคับใช๎ ต้ังแตํวันท่ี 2 สิงหาคม 2555 ซึ่งการ
ด้าเนินการดังกลําวจะชํวยให๎คุณภาพน้้าในแหลํงน้้าธรรมชาติของจังหวัดสมุทรปราการมีคุณภาพดีข้ึนได๎ 
 จากการตรวจสอบ พบวํา มีโรงงานท่ีกํอให๎เกิดผลกระทบด๎านส่ิงแวดล๎อมในพื้นท่ีในแตํละปีเกือบ 100 โรงงาน 
ซึ่งจังหวัดใช๎มาตรการลงโทษทันทีกรณีพบการกระท้าผิดรุนแรง เชํน ส่ังปิดด้าเนินการช่ัวคราวเพื่อให๎ปรับปรุง
แก๎ไข ส้าหรับการยื่นตํอใบอนุญาต/การขอขยายโรงงาน ได๎แตํงต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต ระบบสาธารณสุขในโรงงาน หากพบมีความบกพรํองจะชะลอการกํอสร๎างไว๎กํอน กรณีพบการสร๎างป๓ญหา
น้้าเสียจะไมํออกใบอนุญาตให๎ นอกจากน้้าเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแล๎ว ยังมีน้้าเสียท่ีเกิดจากแหลํง
อาคารพาณิชย๑และชุมชนตําง ๆ ท่ีอยูํอาศัยกันอยํางหนาแนํน และขาดการจัดการในเรื่องการบ้าบัดน้้าเสีย
ในครัวเรือน 
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คลองส าโรง เส่ือมโทรม
 (37)

ประเภทท่ี 5 x x x x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอนิทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟคัีลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

ชุมชน
อตุสาหกรรม

การแกไ้ขปัญหาทางตรง
- ติดต้ังถังดักไขมนัประจ าบ้านเรือน
- ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพษิ
การแกไ้ขปัญหาทางออ้ม
-รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ลดการใช้น้ าและ
ลดปริมาณน้ าเสีย

ข้อมลู พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
 2560

BPC : คลองบางปลากด เส่ือม
โทรมมาก 

(30)

ประเภทท่ี 5 x x x x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอนิทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟคัีลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

ชุมชน
อตุสาหกรรม

การแกไ้ขปัญหาทางตรง
- ติดต้ังถังดักไขมนัประจ าบ้านเรือน
- ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพษิ
การแกไ้ขปัญหาทางออ้ม
-รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ลดการใช้น้ าและ
ลดปริมาณน้ าเสีย

ข้อมลู พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
 2561

LLC: คลองลัดหลวง เส่ือมโทรม
 (37)

ประเภทท่ี 5 x x x x ออกซิเจนละลาย
ความสกปรกในรูปสารอนิทรีย์
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ฟคัีลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
แอมโมเนีย
ความเค็ม

ชุมชน
อตุสาหกรรม

การแกไ้ขปัญหาทางตรง
- ติดต้ังถังดักไขมนัประจ าบ้านเรือน
- ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
-บังคับใช้กฎหมายกบัแหล่งก าเนิดมลพษิ
การแกไ้ขปัญหาทางออ้ม
-รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ลดการใช้น้ าและ
ลดปริมาณน้ าเสีย

ข้อมลู พ.ย.
2559 ถึง ม.ค.
 2562

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายเหตุ

คุณภาพน่้าในคลองเชื อมต่อแม่น่้าเจ้าพระยา (เฉลี ยไตรมาส 1-2)

แหลง่น่้า

ค่าเฉลี ย
ดัชนี

คุณภาพ
น่้า(WQI)

ประเภท
คุณภาพน่้า

การน่าไปใช้ประโยชน์

ดัชนีบ่งช้ีปัญหา
แหลง่ก่าเนิด
มลพิษที เป็น
ปัญหาหลกั
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  8.2) คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง 
 กรมควบคุมมลพิษได๎ท้าการเก็บตัวอยํางน้้าทะเลเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเลชายฝ๓่ง โดยบริเวณพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเล จ้านวน 3 สถานี ได๎แกํ บริเวณปากคลอง 12 ธันวา           
หน๎าโรงงานฟอกย๎อม กม.35 และปากแมํน้้าเจ๎าพระยา โดยได๎ท้าการเก็บตัวอยํางจ้านวน 2 ครั้ง ในชํวงฤดูแล๎ง 
(กุมภาพันธ๑-เมษายน) และฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) โดยผลการตรวจวิเคราะห๑คุณภาพน้้าทะเลในชํวงปี    
พ.ศ. 2562 เมื่อประเมินจากดัชนีคุณภาพน้้าทะเลท่ีส้าคัญจะพบวํา คุณภาพน้้าจัดอยูํในระดับเส่ือมโทรมมาก 
โดยสํวนใหญํพารามิเตอร๑ท่ีบํงช้ีถึงป๓ญหาคุณภาพน้้า ได๎แกํ pH, DO, TCB, FCB และ NO3 ป๓ญหา                    
กลํุมแบคทีเรียและไนเตรทไนโตรเจนคํอนข๎างสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลและชายฝ๓่ง  สาเหตุท่ี
ส้าคัญบริเวณอําวไทยตอนในมีปากแมํน้้าท่ีส้าคัญ 4 สาย ท่ีส้าคัญไหลมาตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ 
จึงเป็นแหลํงรองรับน้้าจืดท่ีมีของเสียและสารพิษปะปนมาจากต๎นน้้า กลําวได๎วําบริเวณนี้เป็นจุดวิกฤติเกี่ยวกับ
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม โดยเฉพาะบริเวณท่ีจะต๎องมีการควบคุมและดูแลเป็นพิเศษคือ บริเวณปากแมํน้้า
เจ๎าพระยา ปากคลอง 12 ธันวา หน๎าโรงงานฟอกย๎อม กม.35 จังหวัดสมุทรปราการเพราะโดยตลอดเส๎นทางน้้า
จะมีกิจกรรมตํางๆ ตลอดสองฝ๓่ งล้าน้้า เชํน แหลํงชุมชน ตัวเมือง อุตสาหกรร ม ทําเทียบเรือสินค๎า                  
พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว๑น้้า เป็นต๎น จึงท้าให๎ของเสียและสารพิษนี้จะไหลลงสํูทะเลบริเวณ          
ปากแมํน้้าเจ๎าพระยา และสํงผลกระทบด๎านมลพิษตํอน้้าทะเลและดินตะกอนด๎วย 
 

ตารางที่ 1.64 แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง 
 

สถานีตรวจวัด คร้ังที ่ พารามิเตอร์ 
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) 

ปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร๑บอน

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 

หน๎าโรงงานฟอก
ย๎อม กม.35 

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

ed 

0.43 

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

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 
คํามาตรฐานประเภทที่ 1 7.0 - 

8.5 
ไมํน๎อย
กวํา 4 

ไมํเกิน 20 ไมํเกิน 
1000 

ไมํเกิน 70 ไมํเกิน 
10 

ไมํเกิน 
8.5 

ไมํเกิน 
50 

ไม่เกิน 0.5 

คํามาตรฐานประเภทที่ 2 7.0 - 
8.5 

ไมํน๎อย
กวํา 6 

ไมํเกิน 60 

คํามาตรฐานประเภทที่ 3 7.0 - 
8.5 

ไมํน๎อย
กวํา 4 

คํามาตรฐานประเภทที่ 4 7.0 - 
8.5 

ไมํเกิน 100 ไม่เกิน 1 

คํามาตรฐานประเภทที่ 5 7.0 - 
8.5 

ไม่เกิน 5 

ค่ามาตรฐานประเภทที่ 6 7.0 - 
8.5 
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ภาพที่ 1.35 คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งรายจังหวัด ปี 2562 
 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 
   8.3)  คุณภาพน้้าบาดาล 
   1. แอ่งน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
 แอํงน้้าบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ คือ แอํงน้้าเจ๎าพระยาตอนลําง ซึ่งสถานการณ๑แอํงน้้า
เจ๎าพระยาตอนลํางพบวํา มีป๓ญหาการรุกล้้าและการกระจายตัวของความเค็ม การรุกล้้าของน้้าเค็มเข๎าสํูแหลํง
น้้าจืดเกิดขึ้นเมื่อมีการสูบน้้าบาดาลขึ้นมาใช๎มาก ท้าให๎แรงดันช้ันในน้้าบาดาลบริเวณท่ีมีการสูบน้้าลดต้่าลง 
น้้าเค็มในช้ันน้้าเดียวกันจากบริเวณท่ียังมีแรงดันสูงกวําจะไหลเข๎ามาแทนท่ี หรือหากบริเวณดังกลําวอยูํใกล๎              
ท่ีราบชายฝ๓่งทะเลน้้าทะเลก็จะไหลแทรกซึมรุกล้้าเข๎ามาได๎ อัตราการรุกล้้าของน้้าเค็มขึ้นอยูํกับความแตกตําง
ของระดับน้้าระหวํางบริเวณพื้นท่ีท่ีมีน้้าเค็มกับบริเวณท่ีระดับน้้าลดต้่าลงมาก เชํน พื้นท่ีบริเวณจังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร คุณภาพน้้าแบํงตามช้ันน้้าบาดาล ดังนี้ 
 - ช้ันน้้าพระประแดง (PD Aquifer) ระดับความลึกไมํเกิน 100 เมตร ช้ันน้้าบาดาลมีความลึกในชํวง    
60-80 เมตร พบปริมาณคลอไรด๑มีคําสูงมาก เกินเกณฑ๑มาตรฐานใช๎อุปโภคบริโภค พบในบริเวณใกล๎ปากแมํน้้า
เจ๎าพระยา  
 - ช้ันน้้านครหลวง (NL Aquifer) ระดับความลึกไมํเกิน 150 เมตร ช้ันน้้ าบาดาลมีความลึกในชํวง                       
100 - 140 เมตร ปริมาณคลอไรด๑มีคําสูงมากในบริเวณใกล๎ปากแมํน้้าเจ๎าพระยา ปริมาณคลอไรด๑ท่ีตรวจพบมีคํา
มากกวํา 2,000 มิลลิกรัมตํอลิตร  
 - ช้ันน้้ านนทบุรี (NB Aquifer) ระดับความลึกไมํ เกิน 200 เมตร ช้ันน้้ าบาดาลมีความลึกในชํวง                    
170 – 200 เมตร พบบริเวณคลอไรด๑มีคําสูงมากเชํนเดียวกับช้ันน้้าพระประแดงและช้ันนครหลวง ในบริเวณ               
ปากแมํน้้าเจ๎าพระยา โดยปริมาณคลอไรด๑ท่ีตรวจพบมีคํามากกวํา 1,000 มิลลิกรัมตํอลิตร ปริมาณคลอไรด๑อยูํใน
เกณฑ๑อนุโลมให๎ใช๎อุปโภคได๎ 
  2. เขตวิกฤติน้้าบาดาลในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 เนื่องจากพื้นท่ีจังหวัดฯ มีการสูบน้้าบาดาลจ้านวนมากมาใช๎ประโยชน๑เกินกวําอัตราการทดแทนของ             
น้้าบาดาลมาอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎เกิดป๓ญหาแผํนดินทรุดตามมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
จึงได๎ประกาศเขตวิกฤติน้้าบาดาลในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2546 โดยในเขตจังหวัด
สมุทรปราการได๎แบํงเขตวิกฤตการณ๑น้้าบาดาลออกเป็น 3 พื้นท่ี ได๎แกํ 
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 - เขตวิกฤตการณ๑น้้าบาดาลอันดับท่ี 1 ได๎แกํ พื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัวของพื้นดินมากกวํา 3 เซนติเมตรตํอปี 
และระดับน้้าบาดาลลดลงมากกวํา 3 เมตรตํอปี ได๎แกํ พื้นท่ีอ้าเภอบางพลี เฉพาะต้าบลบางพลีใหญํ ต้าบลบางโฉลง 
ต้าบลหนองปรือ ต้าบลราชาเทวะ ต้าบลบางแก๎ว อ้าเภอบางเสาธง เฉพาะต้าบลศีรษะจระเข๎น๎อย และอ้าเภอ
เมืองสมุทรปราการ เฉพาะต้าบลลางเมือง ต้าบลบางเมืองใหมํ ต้าบลส้าโรงเหนือ ต้าบลเทพารักษ๑ 
 - วิกฤตการณ๑น้้าบาดาลอันดับท่ี 2 ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณท่ีมีการทรุดตัวของพื้นดินระหวําง 1-3 
เซนติเมตรตํอปี และระดับน้้าบาดาลลดลงระหวําง 2-3 เมตรตํอปี ได๎แกํ พื้นท่ีอ้าเภอบางพลีเฉพาะต้าบลบางปลา 
อ้าเภอบางเสาธง เฉพาะต้าบลบางเสาธง ต้าบลศีรษะจระเข๎ใหญํ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการเฉพาะต้าบลแพรกษา 
ต้าบลปากน้้า ต้าบลท๎ายบ๎าน ต้าบลบางปู ต้าบลบางด๎วน ต้าบลบางโปรง และอ้าเภอพระประแดงเฉพาะต้าบลส้าโรงใต๎ 
ต้าบลบางหัวเสือ ต้าบลส้าโรงกลาง ต้าบลบางหญ๎าแพรก ต้าบลบางกะเจ๎า ต้าบลบางกอบัว ต้าบลบางน้้าผ้ึง 
 - เขตวิกฤตการณ๑น้้าบาดาลอันดับท่ี 3 ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัวของพื้นดินน๎อยกวํา 1 เซนติเมตร
ตํอปีและระดับน้้าบาดาลลดลงน๎อยกวํา 2 เมตรตํอปี และบริเวณนอกเหนือเขตวิกฤต  อันดับ 1 และ 2           
ของจังหวัดฯ อุตสาหกรรม 
 
 
1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนท่ี 
 1.2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ิน 
 1) ประเด็นปัญหาในทอ้งถ่ิน 
 จากการรวบรวมและสรุปป๓ญหาจากแผนชุมชน แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนาท๎องถิ่น และภาคสํวนตํางๆ 
ในจังหวัด สามารถสรุปป๓ญหาในท๎องถิ่นได๎ดังนี้ 
  1.1) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. ปัญหาน้้าท่วม ถือเป็นป๓ญหาส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากป๓ญหาการทรุดตัวของ
แผํนดิน และการขยายตัวของชุมชนเมือง ท้าให๎พื้นท่ีลํุมน้้าท่ีรกร๎างวํางเปลําของเอกชนท่ีเคยเป็นแหลํงรับน้้าฝน
ลดน๎อยลง โดยมีการถมพื้นท่ีเพื่อพัฒนาเป็นท่ีอยูํอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ท้าให๎เกิดป๓ญหาการระบายน้้าไมํ
ทัน จนมีน้้าทํวมผิวทางจราจรและพื้นท่ีเศรษฐกิจในชํวงฤดูฝน และเมื่อน้้าทํวมขังเป็นเวลานานสํงผลให๎ถนนเกิดการ
ช้ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบํอ การสัญจรไปมาเป็นไปด๎วยความยากล้าบาก นอกจากนี้ยังพบป๓ญหาการระบาย
น้้าจากกรุงเทพมหานครสํูทะเลในบางพื้นท่ีมีอุปสรรคในการไหลของน้้าไปสํูสถานีสูบน้้า ท้าให๎ไมํสามารถ
เดินเครื่องสูบน้้าได๎เต็มท่ี เนื่องจากคลองมีลักษณะต้ืนเขิน มีวัชพืชจ้านวนมาก มีการกํอสร๎างส่ิงปลูกสร๎างลุกล้้า
ล้าคลอง และมีถนนสายส้าคัญขวางทางน้้า เชํน ถนนอํอนนุช ถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ๑ เป็นต๎น พื้นท่ีซึ่ง
ประสบป๓ญหาดังกลําว ได๎แกํ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอบางเสาธง อ้าเภอบางบํอ และอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
   2. ปัญหาน้้าเสีย ถือเป็นป๓ญหาท่ีส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ้านวนมาก ประกอบกับพื้นท่ีชุมชนมีความหนาแนํนสูง โดยมีแหลํงก้าเนิดส้าคัญ 3 แหลํง คือ  
(1) น้้าเสียจากชุมชน ประกอบด๎วยชุมชนผ๎ูพักอาศัยริมคลองชายทะเลและคลองสาขา ซึ่งมีอยูํอยํางหนาแนํน 
โดยสํวนใหญํไมํมีระบบการบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนกํอนระบายลงสํูแหลํงน้้าธรรมชาติ (2) น้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบด๎วย น้้าเสียจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมากในพื้นท่ี ซึ่งท้าการท้ิงลง
แหลํงน้้าธรรมชาติโดยไมํผํานการบ้าบัดตามข๎อก้าหนด และ (3) น้้าเสียจากการเกษตร เกิดจากการสูบน้้าเข๎า-ออก 
บํอปลาและบํอกุ๎ง ซึ่งมีการชะล๎างตะกอนเลนไปสะสมในแหลํงน้้า 
   3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ป๓ญหาท่ีพบคือ ขยะมูลฝอยท่ีตกค๎างในชุมชนท่ีการจัดเก็บ
สถานท่ีหรือเข๎าจัดเก็บไมํทันเวลาท้าให๎ เป็นส่ิงปฏิกูลท่ีเนําเหม็นนําร้าคาญ ไมํมีระบบการคัดแยกขยะ  
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํมีสถานท่ีท้ิงขยะหรือสถานท่ีก้าจัดขยะเป็นของตนเอง ต๎องเชําพื้นท่ีเอกชน  
ในการก้าจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีก้าจัดไมํถูกสุขลักษณะ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ  
มีการลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยจากนอกเขต การก้าจัดขยะมูลฝอยสํวนใหญํจะใช๎วิธีการฝ๓งกลบและเทกอง  
ท่ีไมํถูกสุขลักษณะ รวมท้ังประชาชนยังขาดจิตส้านึกในการท้ิงขยะและการแยกประเภทขยะมูลฝอย 
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 จังหวัดสมุทรปราการมีขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ประมาณวันละ 2,200 ตันเศษ โดยป๓จจุบันองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จ้านวน 47 แหํง จากจ้านวน 48 แหํง ได๎ด้าเนินการจัดเก็บเพื่อน้าไปก้าจัดอยํางถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ ณ บํอขยะต้าบลแพรกษาใหมํ พื้นท่ี 200 ไรํ จ้านวนวันละ 1,800 ตัน ท่ีด้าเนินการโดยบริษัท อีสเทิร๑น 
เอนเนอร๑จี้ พลัส จ้ากัด เพื่อน้าไปเป็นขยะเช้ือเพลิง RDF ใช๎ผลิตกระแสไฟฟูาเอง และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการ
คัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช๎ประโยชน๑วันละประมาณ 350 ตัน สํงผลให๎ในแตํละวันจังหวัดสมุทรปราการ
สามารถก้าจัดขยะได๎ วันละประมาณ 2,140 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 95.70 สํวนการก้าจัดขยะมูลฝอยตาม               
Road Map มีการปิดบํอขยะจ้านวน 2 แหํง ได๎แกํ บํอขยะท่ีต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี พื้นท่ี 150 ไรํ และบํอ
ขยะต้าบลแพรกษา พื้นท่ี 160 ไรํ มีขยะตกค๎างประมาณ 10.09 ล๎านตัน ป๓จจุบันได๎ก้าจัดไปแล๎วประมาณ            
9.4 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 94 
   4. ปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นป๓ญหาส้าคัญอีกป๓ญหาหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ 
เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมาก เกิดจากโรงงานและสถานประกอบการตําง ๆ เชํน ซํอมรถยนต๑ เช่ือมเหล็ก 
เป็นต๎น ท้าให๎เกิดป๓ญหาส่ิงแวดล๎อมท้ังในเรื่องสารเคมี และวัตถุมีพิษจากโรงงานท่ีไมํมีระบบควบคุมมลพิษท่ีดี 
ท้าให๎ประชาชนผ๎ูอาศัยได๎รับสารพิษจนต๎องเข๎ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และพบผ๎ูปุวยโรคระบบทางเดินหายใจ
มากกวําโรคอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีมลพิษท่ีเกิดจากการคมนาคมขนสํงทางบก ในถนนสายส้าคัญ 3 สาย คือ 
ถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารักษ๑ และถนนกิ่งแก๎ว-ลาดกระบัง โดยป๓ญหาดังกลําวพบมากบริเวณอ้าเภอ 
บางพลีและอ้าเภอบางเสาธง 
   5. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาด ประมาณ    
45 กม. แตํเนื่องจากพื้นท่ีบางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป และบางบริเวณเกิดกัดเซาะของน้้าทะเลเข๎ามามาก 
สํงผลให๎เส๎นชายฝ๓่งมีระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น 74 กม. โดยพบป๓ญหาการกัดเซาะชายฝ๓่งอยูํ ในพื้นท่ี ต.นาเกลือ                
ต.แหลมฟูาผํา ต.บางปู และ ต.คลองดําน มีระยะทางรวมท้ังส้ิน 58,257 เมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ  79        
ของระยะทางตามแนวชายฝ๓่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังหมด อยํางไรก็ตามในอดีตท่ีผํานมาได๎มีความพยายามในการ
ท้าเขื่อนกั้นน้้าและป๓กไม๎ไผํเพื่อเป็นแนวกันคล่ืน แตํวิธีการดังกลําวก็เป็นเป็นการบรรเทาป๓ญหาได๎ระดับหนึ่ง  
ซึ่งป๓ญหาดังกลําวจะต๎องใช๎งบประมาณคํอนข๎างสูง และเป็นป๓ญหาท่ีสํงผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูํของประชาชนในพื้นท่ีจ้านวนมาก 
 
  1.2) ปัญหาด้านสังคม 
 1. ปัญหายาเสพติดเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองท่ีมีเขตติดตํอกรุงเทพฯ และเป็นทางผํานเช่ือมโยง
ไปยังภูมิภาคตําง ๆ ได๎งําย จึงเหมาะท่ีจะเป็นแหลํงพักยาเสพติดและมีการแพรํระบาดในพื้นท่ีในกลํุม คน
วํางงาน ป๓ญหาเยาวชน และผ๎ูใช๎แรงงานท่ีเข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นท่ี มีการมั่วสุม และเสพยาเสพติด น้าไปสํูการ           
กํออาชญากรรมในรูปแบบตําง ๆ เป็นอันตรายตํอชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
 2. ปัญหาการว่างงานในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตัวและมีการหล่ังไหลของแรงงาน            
ตํางด๎าวเข๎ามาในพื้นท่ีจ้านวนมาก สํงผลให๎เกิดการลดปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรม น้าไปสํูการเกิด
ป๓ญหาการวํางงานมากขึ้น 
 3. ปัญหาการบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอเนื่องจากมีประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวอาศัย
อยูํในจังหวัดจ้านวนมาก อีกท้ังแรงงานตํางด๎าวมีการต้ังครรภ๑สูง สํงผลให๎การบริการสาธารณสุขไมํท่ัวถึงและ
เพียงพอกับประชากรท่ีอาศัยอยูํจริง ซึ่งมีมากเกือบเทําตัวของประชากรตามทะเบียนราษฎร๑ 
 
  1.3) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ปัญหาด้านการจราจร เกิดป๓ญหาสภาพการจราจรติดขัด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองท้าให๎
มีปริมาณรถยนต๑มีเป็นจ้านวนมากโดยเฉพาะในชํวงระยะเวลาเรํงดํวน 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 90 
 
 2. ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ สืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจและอาคารอุตสาหกรรม              
ในพื้นท่ีท้าให๎เกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะเพื่อใช๎ประโยชน๑เป็นจ้านวนมาก 
 3. ปัญหาถนนช้ารุด เนื่องจากรถบรรทุกมีปริมาณมากและมีการบรรทุกเกินท่ีกฎหมายก้าหนด 
โดยเฉพาะในเขตอ้าเภอบางพลี 
 4. ปัญหาระบบสาธารณูปโภค พบวําประชาชนในบางพื้นท่ียังเข๎าไมํถึงระบบสาธารณูปโภค 
ซึ่งบางครอบครัวต๎องเสียคําใช๎จํายในการใช๎น้้าประปาและไฟฟูาในราคาสูงกวําปกติถึง 2-3 เทํา  
 
 2) ความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไข 
 จากการรวบรวมประเด็นความต๎องการจากภาคสํวนตําง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปประเด็น
ความต๎องการและแนวทางการแก๎ไขป๓ญหา ได๎ดังนี้ 
   (1) ด้าเนินการสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานในพื้นท่ีท่ียังเข๎าไมํถึง และซํอมแซมโครงสร๎างพื้นฐาน 
ท่ีช้ารุดเพื่อแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชน  
   (2) ลดป๓ญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ีทุกต้าบลเรํงรัดปราบปรามเกี่ยวกับ
การค๎ายาเสพติด ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด ค๎นหาผ๎ูเสพ ผ๎ูเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เพื่อน้าเข๎าสํูกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผ๎ูเสพยาเสพติดและการบ้าบัดรักษาผ๎ูติดยาเสพติด พร๎อมท้ังบูรณาการการด้าเนินการแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดกับทุกภาคสํวนจัดกิจกรรมรณรงค๑เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ ให๎ความรู๎ในการปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานบริการ ร๎านเกมส๑ คาราโอเกะ ฯลฯ 
   (3) สํงเสริมและเรํงรัดให๎โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี ให๎มีการจัดระบบคุณภาพ               
และส่ิงแวดล๎อมให๎เหมาะสม โดยใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ มาด้าเนินการเพื่อลดภาวะมลพิษ ซึ่งจะเป็นการลดป๓ญหา
ส่ิงแวดล๎อม และเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม 
   (4) ด้าเนินการอยํางเข๎มงวดในการตรวจสอบและบริหารจัดการมลพิษ ท้ังมลพิษทางอากาศ 
การลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค๎าง และน้้าเสียท้ังจากภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และการเกษตร  
   (5) ลดป๓ญหาการบริการด๎านสาธารณสุข อาทิ สถานพยาบาล อุปกรณ๑การแพทย๑                   
และบุคลากรทางการแพทย๑ ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีไมํเพียงพอ 
   (6) ลดอัตราการวํางงานของประชาชนในพื้นท่ี 6 อ้าเภอ รวมถึงเรํงพัฒนาอาชีพแกํ
ประชาชน โดยใช๎ทรัพยากรในพื้นท่ีให๎เป็นประโยชน๑ให๎มากท่ีสุด โดยการฝึกอบรมอาชีพ การจัดหาตลาด ฯลฯ 
   (7) ลดการกัดเซาะชายฝ๓่งทะเลในพื้นท่ีอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
และอ้าเภอพระประแดง 
   (8) ด้าเนินการกํอสร๎างและขยายถนนสายหลักและสายรองและปรับปรุงซํอมแซมถนนสาย
หลักสายรอง พร๎อมท้ังกํอสร๎างและซํอมแซมทางเดินเท๎าสะพาน และระบบระบายน้้าท่ีเช่ือมโยงถนนสายหลัก       
และสายรอง 
 
1.3 ผลการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 
 1) สรุปผลการด้าเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา 
 จังหวัดสมุทรปราการ ได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562            
และมีผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 จังหวัดสมุทรปราการได๎รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 งบประมาณรวม  335,176,900 บาท แบํงเป็นโครงการ จ้านวน 48 โครงการ งบประมาณ 326,176,900 
บาท และคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยจ้าแนกเป็นงบลงทุน 
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249,699,600 บาท จ้านวน 22 โครงการ งบด้าเนินงาน 72,477,300 บาท จ้านวน 25 โครงการ งบรายจํายอื่น 
13,000,000 บาท จ้านวน 1 โครงการ และ 1 รายการ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100             
 

ตารางที่ 1.68  ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ – 
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจําย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน 
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน / โครงการจ้านวน 6 โครงการ 51,691,300 51,691,300 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. โครงการปรับปรุงซํอมแซมเข่ือนหินทิ้งปูองกัน 
น้้าทํวมชายฝ๓่งทะเลบางปู อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 

36,000,000 36,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2. โครงการพัฒนาสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใหมํจากวัสดุที่
ไมํใช๎แล๎วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R : 
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

4,000,000 4,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3. โครงการสํงเสริมการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตร
ปลอดภัย (พืช ประมง สัตว๑) แบบครบวงจร : ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และ ส้านักงานปศุสัตว๑
จังหวัดสมุทรปราการ 

7,903,900 7,903,900 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

4. โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูํ
ความเป็น Smart Farmer ปี 2560 : ส้านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรปราการ และ ส้านักงานปศุสัตว๑จังหวัด
สมุทรปราการ 

1,145,500 1,145,500 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

5. โครงการพัฒนาการผลิตสินค๎าของวิสาหกิจชุมชน
และกลุํมเกษตรกรให๎มีศักยภาพปี 2560 : ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

442,000 442,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการผลิตด๎านการเกษตร
เชิ งบูรณาการให๎มีคุณภาพในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ 
(Zoning) : ส้ า นักงานเกษตรและสหกรณ๑จั งหวัด
สมุทรปราการ 

2,199,900 2,199,900 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง 

แผนงาน / โครงการจ้านวน 11 โครงการ 39,419,800 39,419,800 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

7. โครงการสํงเสริมกิจกรรมป๓่นจักรยานเพ่ือเสริมสร๎าง
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน : ศูนย๑การ
กีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ 

1,900,000 1,900,000 - 
 
 

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือขําย 
OTOP และสํงเสริมการตลาดสินค๎า OTOP : ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 

5,880,200 5,880,200 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ – 
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งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจําย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือขําย 
OTOP และสํงเสริมการตลาดสินค๎า OTOPและบริการ
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
สมุทรปราการ 

4,500,000 4,500,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

10. โครงการสํงเสริมการตลาดศูนย๑แสดง จ้าหนํายสินค๎า
และกระจายสินค๎า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสูํตลาด
สากล : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

5,040,000 5,040,000 - 
 
 

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

11. โครงการสํงเสริมการตลาดศูนย๑เรียนรู๎และแปรรูป
ปลาสลิดของกลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง : ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

5,150,000 5,150,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

12. โครงการสํงเสริมแรงงานนอกระบบให๎ได๎รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี : ส้านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

950,000 950,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

13. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน หมูํที่ 3 ต้าบล
นาเกลือ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ : ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 

2,930,000 2,930,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

14. โครงการควบคุมปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาโรคติดตํอ
ในคน/ สัตว๑ และโรคอุบัติใหมํ : ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ 

3,955,000 3,955,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

15. โครงการพัฒนาศาสนสถานและสํงเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของศาสนา เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับ
ประชาชน วัดสาขลา หมูํที่ 3 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระ
สมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 

2,531,100 2,531,100 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

16. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน : ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

5,500,000 5,500,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

17. โครงการพัฒนาศาสนาสถานและสํงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับประชาชน : 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 

1,083,500 1,083,500 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ 
และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

แผนงาน / โครงการจ้านวน 17 โครงการ 196,011,500 196,011,500 - ด้าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

18. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรอง สายแยกทางหลวงชนบทสาย 
สป.1006  (สถาบันแพทย๑จักรีนฤบดินทร๑) : แขวงทาง
หลวงชนบทสมุทรปราการ 

22,000,000 22,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 
เงินเหลือ

จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

19. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรองสายขุนสมุทร – วัดทองร้าไพ : แขวง
ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

15,000,000 15,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

20. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ 
logistics เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรองทางหลวง
หมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบํอ : แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ 

20,000,000 20,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

21. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ 
Logistice เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรองสาย 
สป.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ.บางพลีน๎อย : 
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

23,000,000 23,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

22. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ 
logistics เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรองทางหลวง
หมายเลข 303 : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 

20,000,000 20,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

23. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรองสายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน๑ – วัดขุน
สมุทรจีน : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

30,000,000 30,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

24. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ 
Logistics เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง สาย
สมุทรปราการ-สมุทรสาคร ชํวง กม 4+050-4+710 บ๎าน
ศาลาแดงหมูํที่6 ต้าบลแหลมฟูาผํา อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระ
สมุทรเจดีย๑ 

11,248,000 11,248,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

25. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคม
ระดับชุมชน/ต้าบล เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง 
หมูํที่ 3 ต้าบลบ๎านระกาศ อ้าเภอบางบํอ จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางบํอ 

15,000,000 15,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

26. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรองหมูํที่ 3 ต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบํอ 
จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางบํอ 

13,934,000 13,934,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

27. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคม
ระดับชุมชน/ต้าบล เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง
บริเวณถนนข๎างวัดบางพลีใหญํใน (ซอยเปียอู๐) ต้าบล
บางพลีใหญํ อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : ที่
ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี 

1,400,000 1,400,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

28. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนน
สายหลักและสายรองหมูํที่ 2 บริเวณถนนตัดใหมํ ทางเข๎า
หมูํบ๎านวโรชา ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบางบํอ จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางบํอ 

6,679,500 6,679,500 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ – 
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

29. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ
Logistics เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง  ถนน
สุขาภิบาล 2 ต้าบลบางพลีใหญํ อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางพลี 

1,000,000 1,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

30. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนนสาย
หลักและสายรอง หมูํที่ 2 ต้าบลคลองนิยมยาตรา อ้าเภอบาง
บํอ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอบางบํอ 

2,520,000 2,520,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

31. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ
Logistics เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง บริเวณ
หลังวัดสาขลา หมูํที่ 3 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระสมุทร
เจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระ
สมุทรเจดีย๑ 

524,000 524,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

32. โครงการขยายการกํอสร๎างถนนเพ่ือเชื่อมโยงถนน 
สายหลักและสายรอง ซอยพัฒนาชุมชน 16 หมูํที่ 16 ต้าบล
บางแก๎ว อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ :    ที่ท้า
การปกครองอ้าเภอบางพลี 

9,019,000 9,019,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

33. โครงการพัฒนาโครงขํายคมนาคมอุตสาหกรรมและ
Logistics เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง ซอย
บาง โปร ง  หมูํ ที่  1 ต้ าบลบาง โปร ง  อ้ า เภอ เมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 

987,000 987,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

34. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคมระดับ
ชุมชน/ต้าบล เพ่ือเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง หมูํที่ 6 
ต้ าบลบางด๎ วน อ้ าเภอเมื องสมุ ทรปราการ จั งหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 

3,700,000 3,700,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 

แผนงาน / โครงการจ้านวน 6 โครงการ 24,319,400 24,319,400 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

35. โครงการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ ยวจั งหวัด
สมุทรปราการ : ส้านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ 

1,800,000 1,800,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

36. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทํองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ 

970,400 970,400 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

37. โครงการเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันการทํองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ 

6,329,600 6,329,600 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ – 
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

38. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคมและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียวประจ้า
จังหวัดในพ้ืนที่ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระประแดง 

6,592,000 6,592,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

37. โครงการเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันการทํองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ : ส้านักงานทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ 

6,329,600 6,329,600 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

38. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคมและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียวประจ้า
จังหวัดในพ้ืนที่ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระประแดง 

6,592,000 6,592,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

39. โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคมและ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกเชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียวประจ้า
จังหวัดในพ้ืนที่ต้าบลบางกอบัว อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพระประแดง 

5,635,000 5,635,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

40.  โครงการ พัฒนาหมูํบ๎ าน เศรษฐกิ จพอเ พียง 
ต๎นแบบเพ่ือการทํองเที่ยวต๎นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ : 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

2,992,400 2,992,400 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
โดยการพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง 

แผนงาน / โครงการจ้านวน 8 โครงการ 14,734,900 14,734,900 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

41. โครงการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ : ส้านักงานสวัสดิการและคุ๎มครอง
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

1,752,000 1,752,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

42. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในป๓สสาวะ
เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ : 
ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 

3,725,000 3,725,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

43. โครงการพัฒนาและเสริมสร๎างเครือขํายในการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหาการค๎ามนุษย๑ : ส้านักงานแรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ 

190,000 190,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

44. โครงการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เน่ืองในวันตํอต๎าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ้าปี 2560 จังหวัด
สมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 

953,000 953,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

45. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน
ด๎านยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ : ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ 

697,000 697,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

46. โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งกองทุนแมํของแผํนดิน
วิถีพอเพียง : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

3,213,400 3,213,400 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

  
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 96 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ – 
โครงการ – หน่วยงานรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

47. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐในการ
เฝูาระวังและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
ประจ้าปี 2560 : ที่ท้าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 

3,888,200 3,888,200 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

48. โครงการสํงเสริมสถานประกอบกิจการและสร๎าง
เครือขํายชุมชนเพ่ือการปูองกันป๓ญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ : ส้านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 

316,300 316,300 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 9,000,000 - ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 และจากการวิเคราะห๑งบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรในชํวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ปรากฏวํา 
จังหวัดสมุทรปราการ ได๎ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร๑ท่ีก้าหนดไว๎ในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี          
(พ.ศ. 2557 - 2560) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน๑ (vision) ไว๎คือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
ภายใต๎วิสัยทัศน๑ในการพัฒนาพื้นท่ี (area vision) คือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล  
กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” โดยก้าหนดเปูาประสงค๑รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ และต้าแหนํงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไว๎ดังนี้  
 

ตารางที่ 1.69  ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2560 
วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นําอยํู” 
วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาพื้นที่  
(Area vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหลํงทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร๑และศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมั่นคงปลอดภัย” 

เปูาประสงค์รวม 
(Ultimate goals) 

1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตตํอเน่ือง 
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic issue) 
 

1.  สํงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให๎มีศักยภาพ เพ่ือการแขํงขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได๎และการจัดการด๎านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให๎เพียงพอ เทําเทียม และทั่วถึง  

3. สํงเสริมระบบ Logistics สูํประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงขํายการคมนาคมขนสํงให๎สมบูรณ๑ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต๎นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแขํงขัน 

4. สํงเสริมกิจกรรมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลํง
ทํองเท่ียว สินค๎า  การบริการ  และประชาสัมพันธ๑ให๎เป็นที่รู๎จักและประทับใจของนักทํองเท่ียว 

5. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย๑สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาภัยคุกคามความมั่นคง 

ต้าแหน่งการพัฒนา
จังหวัดสมุทรปราการ 

(Positioning) 

1. สํงเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการสํงออก (Eco-Industrial Town) 
2. ศูนย๑กลางการขนสํงและกระจายสินค๎า 
3. สํงเสริมการผลิต การค๎า และการสํงออก 
4. สํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ิมทักษะอาชีพเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. สํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรม 
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 สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 และข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) 
ด๎านการสํงเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยสํงเสริมให๎สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้าเนินกิจการ
ด๎วยหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล๎อมและการมีสํวนรํวมของชุมชนในการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม (2) ด๎านการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหาน้้าทํวม (3) ด๎านการสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
 

ตารางที่ 1.70  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

1. ด้านการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้าเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10.91 - 1.39 4.00 

    (1) สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8.97 - - - 
    (2) ตาสัปปะรดสิ่งแวดล๎อมสมุทรปราการ 1.94 - - - 
    (3) พัฒนาผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมมุํงสูํการมีธรรมาภิบาลด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

- - 1.39 - 

    (4) ส้ารวจจัดท้าฐานข๎อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพ้ืนที่เสี่ยง 
    (5) พัฒนาสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใหมํจากวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วโดยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด 

- 
- 

1.90 
- 

- 
- 

- 
4.00 

2. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 60.60 16.90 65.10 36.00 
    (1) ปรับปรุงซํอมแซมเข่ือนหินทิ้งปูองกันน้้าทํวมชายฝ๓่งทะเลบางปู 36.50 - 35.10 36.00 
    (2) ปูองกันการกัดเซาะและอนุรักษ๑ธรรมชาติริมคลองส้าโรง วัดบางปิ้ง 
อ.เมืองฯ 

5.00 - - - 

    (3) อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าคลองส้าโรงและคลองเชื่อมตํอ 5.10 15.00 30.00 - 
    (4) ปรับปรุงซํอมแซมเข่ือนปูองกันตลิ่งรอบพ้ืนที่กระเพาะหมู อ้าเภอ
พระประแดง 

14.00 - - - 

3. ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย - 5.94 7.37 11.67 
    (1) สํงเสริมการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัย(พืช ประมง ปศุสัตว๑) 
แบบครบวงจร 

- 5.94 4.97 7.90 

    (2) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูํความเป็น smart farmer - - 2.40 1.14 
    (3) พัฒนาการผลิตสินค๎าของวิสาหกิจชุมชนและกลุํมเกษตรกรให๎มี
ศักยภาพ 

- - - 0.44 

    (4) สํงเสริมและพัฒนาการผลิตด๎านการเกษตรเชิงบูรณาการ (Zoning) - - - 2.19 
 
 ข้อเสนอแนะ การขับเคล่ือนวิสัยทัศน๑และตัวช้ีวัดระดับประเด็นยุทธศาสตร๑ , กลยุทธ๑หลักรวมท้ัง 
Positioning ของจังหวัดให๎ประสบผลสัมฤทธิ์(Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด ปลอดภัย นําอยูํ ให๎สํงผลตํอการเพิ่มศักยภาพการแขํงขันและโอกาสในการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับ
ประชาชนในพื้นท่ี จ้าเป็นจะต๎องจัดท้าโครงการและจัดสรรงบประมาณไปด้าเนินการให๎ครอบคลุมทุกมิติของการ
พัฒนาอยํางเพียงพอ หากโครงการ/งบประมาณไมํมีความชัดเจน จะไมํสามารถสะท๎อนความส้าเร็จในระดับยุทธศาสตร๑
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ได๎ อาทิ การจัดท้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว/ธรรมาธิบาลอุตสาหกรรม การพัฒนาและเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร 
ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ้าเป็นต๎องด้าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ้าทุกปี รวมท้ังการด้าเนินงานในด๎านการ
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาน้้าทํวมพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเศรษฐกิจ เขตนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ยํานธุรกิจ 
และบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากสภาพพื้นท่ีของจังหวัดฯ เป็นพื้นท่ีรับน้้าจากภาคกลาง 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งติดกับอําวไทยบริเวณ ปากแมํน้้าเจ๎าพระยา จึงประสบ
ป๓ญหาการกัดเซาะชายฝ๓่งและน้้าทํวมเนื่องจากภาวะน้้าทะเลหนุนอยูํเป็นประจ้า ดังนั้น จึงควรมีการก้าหนด
แผนงาน/โครงการ ภารกิจและแหลํงงบประมาณในการด้าเนินงานของแตํละหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎มีความ
ชัดเจนและมีความตํอเนื่อง 
 ส้าหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีอยูํ ในกลํุมด๎านการสํงเสริมการผลิตสินค๎าปลอดภัยพบวําขาด 
ความเช่ือมโยงหรือการบูรณาการกิจกรรมในด๎านเกษตร ประมง และ ปศุสัตว๑ท้ังในสํวนของกิจกรรมกลางน้้า
และกิจกรรมปลายน้้า ซึ่งกิจกรรมสํวนใหญํจะเป็นในลักษณะของภารกิจประจ้าของสํวนราชการ/หนํวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดยหนํวยงานท่ีรับผิดชอบยังไมํสามารถบูรณาการกิจกรรมความรํวมมือ 
เข๎ากับสํวนราชการ หนํวยงาน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมธุรกิจผ๎ูประกอบการในพื้นท่ี และภาคเอกชน  
ท่ีเกี่ยวข๎องได๎เทําท่ีควร ดังนั้น ควรมีการทบทวนและท้าความเข๎าใจกับสํวนราชการหนํวยงานท่ีเกี่ ยวข๎อง 
ในทิศทางยุทธศาสตร๑จังหวัดฯ อยํางสม่้าเสมอ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง 
  ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด๎าน
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ (2) ด๎านการสํงเสริมสินค๎าชุมชนและผลิตภัณฑ๑ชุมชน ( OTOP) และ 
(3) ด๎านการสํงเสริมการพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ตารางที่ 1.71  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

1. ด๎านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 24.60 3.87 1.29 0.95 
2. ด๎านการสํงเสริมสินค๎าชุมชนและผลิตภัณฑ๑ชุมชน (OTOP) 3.24 13.38 10.37 20.57 
    (1) เพ่ิมชํองทางการตลาดสินค๎า OTOP 3.24 - - - 
    (2) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสํงเสริมการตลาดศูนย๑แสดง 
จ้าหนํายและกระจายสินค๎า OTOP จังหวัดสมุทรปราการสูํตลาดสากล 

- 8.36 4.96 15.42 

    (3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสํงเสริมการตลาดศูนย๑การ
เรียนรู๎และแปรรูปปลาสลิดของกลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

- 5.02 5.41 5.15 

3. ด๎านการสํงเสริมการพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต 4.23 8.24 11.99 17.89 
    (1) พัฒนาไฟฟูาสํองสวํางเพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิต 4.23 - - - 
    (2) สร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ด๎านภาษาท่ีย่ังยืนเพ่ือเข๎าสูํ AEC - 2.77 - - 
    (3) ปรับปรุงภูมิทัศน๑และสํงเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 5.47  10.33 

    (4) ปรับปรุงที่วําการอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑เพ่ือรองรับการบริการและ
ความปลอดภัยของประชาชน 

-  11.99 - 

    (5) ควบคุมปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาโรคติดตํอในคน/สัตว๑ และโรคอุบัติใหมํ    3.95 
    (6) พัฒนาศาสนสถานและสํงเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนา 

   3.61 

    (3) ปรับปรุงภูมิทัศน๑และสํงเสริมกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 5.47  10.33 

    (4) ปรับปรุงที่วําการอ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑เพ่ือรองรับการบริการและ
ความปลอดภัยของประชาชน 

-  11.99 - 
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 ข้อเสนอแนะ การขับเคล่ือนวิสัยทัศน๑และตัวช้ีวัดระดับประเด็นยุทธศาสตร๑ , กลยุทธ๑หลักรวมท้ัง 
Positioning ของจังหวัดให๎ประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด ปลอดภัย นําอยูํ ให๎สํงผลตํอการเพิ่มศักยภาพการเป็นเมืองนําอยูํเป็นแหลํงท่ีอยูํอาศัยรองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวง ตามแผนพัฒนาภาคกลาง จังหวัดจ้าเป็นต๎องมีการจัดท้าโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ในลักษณะการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม แหลํงงบประมาณ ภารกิจของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
โดยสอบถามความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีให๎ทราบป๓ญหาความต๎องการและวิธีการด้าเนินงาน รวมท้ัง
ข๎อจ้ากัดของพื้นท่ีและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อปูองกันป๓ญหาข๎อขัดแย๎งของประชาชนในพื้นท่ี และ
ความพร๎อมของพื้นท่ีด้าเนินโครงการ ท้ังนี้ ควรจัดท้าระบบการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานในลักษณะ
ดังกลําว และจัดท้ากิจกรรรมท่ีสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎องค๑กรกรรมการชุมชน/
กรรมการหมูํบ๎านเป็นกลไกในการก้าหนดป๓ญหาความต๎องการและผํานการกล่ันกรอง   ในระดับแผนพัฒนาของ
องค๑การบริหารการปกครองสํวนท๎องถิ่นและแผนพัฒนาอ้าเภอด้าเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะการพัฒนาพื้นท่ี
มิใชํจ้ากัดอยูํท่ีทางด๎านกายภาพ น้้าไหล ไฟสวําง ทางดีเทํานั้น แตํยังต๎องค้านึงถึงการพัฒนาด๎านจิตใจ วิถีชุมชน
ด๎วย ส้าหรับการด้าเนินโครงการด๎านฝึกอาชีพและการสํงเสริมสินค๎า OTOP ควรแบํงภารกิจ หลักสูตร และ
กลํุมเปูาหมาย ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนและมุํ งเน๎นการพัฒนากลํุมเปูาหมายให๎สามารถ
พัฒนาตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน 
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  ได๎ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ด๎านเส๎นทางคมนาคมเพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งจะมาพร๎อมกับรถไฟฟูา จ้านวน 3 สายครอบคลุมพื้นท่ี
ของจังหวัด รวมท้ังการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม Logistics การทํองเท่ียวเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขํงขันของผ๎ูประกอบการและสร๎างโอกาสในการสร๎างอาชีพ รายได๎ให๎กับประชาชนในพื้นท่ี จ้านวน 41 
โครงการ งบประมาณ 533,015,300 บาท  
 

ตารางที่ 1.72  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

1. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเส๎นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงถนนสาย
หลักและถนนสายรอง 41 โครงการ 

61.97 110.62 164.42 196.01 

  
 ข้อเสนอแนะ จากการด้าเนินงานในชํวง 4 ปีงบประมาณ ท่ีผํานมา พบวําแผนงาน/โครงการในด๎าน
กิจกรรมโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม โครงการท่ีมีพื้นท่ีด้าเนินงานอยูํในเขต
ชุมชนเมืองจะประสบป๓ญหาความลําช๎าของการด้าเนินงานอันมีอุปสรรคมาจากการท่ีหนํวยด้าเนินงานยังขาด
ความรอบคอบในการวางแผนหรือลงพื้นท่ีเพื่อส้ารวจหน๎างานรํวมกับหนํวยงานตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง อาทิ             
การรื้อถอน/ย๎ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ การวางแผนการจราจรในเขตชุมชนเมืองในชํวง
ระหวํางการกํอสร๎าง หรือ ยังไมํสามารถท้าความเข๎าใจกับประชาชนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นท่ีได๎อยําง
ครอบคลุม จึงท้าให๎การด้าเนินงานมีความลําช๎ากวําแผน ดังนั้น เพื่อให๎การด้าเนินงานเป็นไปด๎วยความ
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เรียบร๎อย จึงควรซักซ๎อมความเข๎าใจในภารกิจหน๎าท่ีระหวํางสํวนราชการ หนํวยงาน อ้าเภอ องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการก้าหนดแผนงาน/โครงการให๎มีความชัดเจน เพื่อหนํวยงานจะได๎มีระยะเวลาด้าเนินการ
ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนส้ารวจพื้นท่ีการด้าเนินงาน และ จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ๎าง
ได๎อยํางรวดเร็ว ประกอบกับสภาพพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นท่ีลํุมพื้นดินอํอนนุํมและทรุดตัว 
รวมท้ังมีภาวะน้้าทะเลหนุนหรือน้้าทํวมขังในชํวงฤดูฝน ในขณะท่ีสภาพเมืองเป็นแหลํงอุตสาหกรรม              
แหลํงชุมชน และเป็นท่ีต้ังของสนามบินสุวรรณภูมิ ท้าให๎มีรถบรรทุกขนาดใหญํ และรถยนต๑ท่ัวไปวิ่งสัญจรใน
พื้นท่ีเป็นจ้านวนมาก สํงผลตํอความเสียหายของผิวทางและการจราจรติดขัด จึงจ้าเป็นต๎องมีโครงการพัฒนา
โครงขํายทางถนนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า  การบริการ  และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและ
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) 
ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเท่ียว (2) ด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิง
ศาสนา 

 
ตารางที่ 1.73  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

1. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเท่ียว 3.30 5.28 9.71 9.09 
    (1 )  เ พ่ิมศั กยภาพการแขํง ขันทางการทํอง เที่ ยวของจั งห วัด
สมุทรปราการ 

3.30 1.50 - 6.32 

    (2 )  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการทํอง เที่ ยวของจั งห วัด
สมุทรปราการ 

- 3.78 0.95 0.97 

    (3) ประชาสัมพันธ๑การทํองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ - - 4.09 1.80 
    (4) พัฒนาบุคลากรด๎านการบริการและสินค๎า OTOP เพ่ือการ
ทํองเท่ียว 

- - 3.19 - 

    (5) สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

- - 1.48 - 

2. ด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา 12.27 34.81 - 15.21 
    (1) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน๑ริมเข่ือนวัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวง
พํอปาน) เพ่ือสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี 

12.27 - - - 

    (2) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน๑วัดเพ่ือรองรับการทํองเท่ียว - 4.81 - - 
    (3) กํอสร๎างก้าแพงกันดินปูองกันตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพปูอม
ผีเสื้อสมุทร 

- 30.00 - - 

    (4) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานการคมนาคมและสิ่งอ้านวยความสะดวก
เชื่อมโยงแหลํงทํองเท่ียวประจ้าจังหวัด  

- - - 12.22 

    (5) พัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบเพ่ือการทํองเท่ียวต๎นแบบ - - - 2.99 
 
 ข้อเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตร๑ท่ี 4 โครงการท่ีได๎รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดฯ ต้ังแตํ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 โดยสํวนใหญํจะอยูํในด๎านการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร๎างเครือขํายและ
การประชาสัมพันธ๑การทํองเท่ียว ซึ่งจังหวัดฯ ได๎พยายามสํงเสริมให๎มีแผนงานโครงการพัฒนาด๎านการอยําง
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ครอบคลุม ท้ังด๎านส่ิงอ้านวยความสะดวกพื้นฐาน การสํงเสริมกิจกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าด๎านการ
ทํองเท่ียวโดยมีส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อ้าเภอ ส้านักงานการทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
รํวมเป็นเจ๎าภาพในการด้าเนินงานและบูรณาการความรํวมมือ อยํางไรก็ตามลักษณะกิจกรรมสํวนใหญํยังเป็น
ลักษณะของการฝึกอบรม ดังนั้น จังหวัดฯ จึงได๎สํงเสริมให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องรํวมกันผลักดันให๎ภาคเอกชน
ผ๎ูประกอบการด๎านการทํองเท่ียวในพื้นท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคล่ือนกิจกรรมระดับพื้นท่ี เพื่อกระต๎ุน
การตลาดด๎านการทํองเท่ียวในรูปแบบ Roadshow และ Press tour รวมท้ังกิจกรรมสันทนาการและสินค๎า
ด๎านการทํองเท่ียวให๎เกิดหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ขึ้นในพื้นท่ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  
โดยการพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง 
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) 
ด๎านการสํงเสริมความปรองดองสมานฉันท๑ (2) ด๎านการสํงเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน และ (3) ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
 

ตารางที่ 1.74  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

1. ด้านการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์        - 5.81 - - 
    (1 )  ส ร๎ า งความปรองดองสมานฉันท๑ เ พ่ือก ารปฏิ รู ปจั งห วัด
สมุทรปราการ 

- 5.81 - - 

2. ด้านการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน 32.50 - 2.46 3.40 
    (1) เพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครชุมชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร๎อย
และเสริมสร๎างความมั่นคงให๎สังคมเมืองนําอยํู 

3.50 - - - 

    (2) ต้ารวจบ๎านปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมัน่คงในเขตชุมชนเมือง 

29.00 - - - 

    (3) พัฒนาศักยภาพกองทุนแมํของแผํนดินวิถีพอเพียง - - 2.46 3.21 
    (4) พัฒนาและเสริมสร๎างเครือขํายในการปูองกันและแก๎ไขการค๎า
มนุษย๑ 

- - - 0.19 

3. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - - 11.30 
    (1) ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสร๎าง
เครือขํายชุมชนเพ่ือการปูองกันป๓ญหายาเสพติด 

- - - 2.06 

    (2) จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเพ่ือแก๎ป๓ญหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด
แบบบูรณาการ 

- - - 3.72 

    (3) รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เน่ืองในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก - - - 0.95 
    (4) เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือปฏิบัติงานด๎านยาเสพติด - - - 4.57 
    (2) ต้ารวจบ๎านปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคงในเขตชุมชนเมือง 

29.00 - - - 

    (3) พัฒนาศักยภาพกองทุนแมํของแผํนดินวิถีพอเพียง - - 2.46 3.21 
 
 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากยุทธศาสตร๑ท่ี 5 จะมีภารกิจสํวนใหญํอยูํท่ีหนํวยงานด๎านความมั่นคง ซึ่งเป็น
ภารกิจปกติ หรือ ภารกิจประจ้าของแตํละหนํวยงาน จากการด้าเนินงานในชํวง 4 ปี ท่ีผํานมาพบวํา  
สํวนราชการและหนํวยงานท่ีมีภารกิจด๎านความมั่นคง ยังไมํสามารถจัดท้าแผนงาน/โครงการ ท้ังในระดับพื้นท่ี/
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ชุมชน ระดับกรม ได๎อยํางครอบคลุมเพียงพอ หรือสอดรับกับบริบทของพื้นท่ี เนื่องจากขาดความชัดเจนในการ
เช่ือมตํอนโยบายจากหนํวยงานระดับสํวนกลางน้ามาสํูระดับปฏิบัติ ประกอบกับบุคลากรท่ีมีภารกิจด๎านความ
มั่นคงขาดความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ กรอบแนวทางและหลักเกณฑ๑ในการจัดท้าแผนงาน โครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงงบประมาณตําง ๆ โดยมากมักจะเสนอแผนงานท่ีเป็นงานปกติ                  
ท่ีด้าเนินการเป็นประจ้า อาทิ ภารกิจของกรมการปกครอง กอ.รมน. ป.ป.ส. ต้ารวจ จึงไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ๑
การเสนอของบประมาณจังหวัดฯ ท่ี อ.ก.น.จ. ด๎านแผนและงบประมาณก้าหนด ประกอบกับ การด้าเนินงานใน
ระดับสํวนกลางเอง ก็ยังไมํเข๎าใจในบริบทและกระบวนการจัดท้าแผนในระดับจังหวัด ดังนั้น จึงท้าให๎การส่ังการ
ด๎านการจัดท้าแผนงานด๎านความมั่นคงในระดับพื้นท่ี เป็นเพียงการน้าเสนอแผนงานประจ้าและไมํสามารถ
บูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานได๎เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว สํวนราชการระดับกรม และ            
สํวนราชการ/หนํวยงานสํวนกลางสํวนภูมิภาค ควรบูรณาการทิศทางการขับเคล่ือนแผนงานความมั่นคงในระดับ
จังหวัดฯ ส้าหรับระดับจังหวัดฯ ควรมอบหมายท่ีท้าการปกครองจังหวัด เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพในการบูรณาการ
แผนงานดังกลําว  
 

 1.5) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดสมุทรปราการได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน

บูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลํุมจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน  31 โครงการ 48 กิจกรรม 
งบประมาณรวม 323,778,500 บาท และคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 บาท               
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 332,778,500 บาท สรุปผลการเบิกจําย ร๎อยละ 83 กันเงินเหล่ือมปีไว๎ด้าเนินการ          
8 โครงการ โดยจ้าแนกเป็น 3 ผลผลิต ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.75  ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ้านวน 8 กิจกรรมหลัก 14 โครงการ 29 กิจกรรมย่อย  
งบประมาณ 222,443,900 บาท  

1. สํงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวทางพระราชด้าริ 

2,000,000 2,000,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

2. ขยายโอกาสในการสร๎างอาชีพใหมํให๎แรงงานนอกระบบ 1,000,000 1,000,000 - ด้าเนินการแล๎ว
เสร็จ 

3. สํงเสริมการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมเกษตรปลอดภัย
ได๎มาตรฐาน 

13,326,000 13,326,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจั ดการเครื อขําย
ผู๎ประกอบการ OTOP และสํงเสริมการตลาดสูํสากล 

6,190,000 
 

6,190,000 
 

 ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

5. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 303 ถนนสุขสวัสด์ิ 
ระหวําง กม.15+020 ถึง กม.21+732 ระยะทาง 
6.712 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ  

9,800,000 9,800,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

6. กํอสร๎างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 
3268-คลองส้าโรง ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

11,956,000 11,956,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

7. กํอสร๎างยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยศาลเจ๎าแมํทับทิม 
หมูํที่  5 ต้าบลศีรษะจรเข๎น๎อย อ้า เภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

3,251,600 3,251,600 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 
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กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 
เงินเหลือ

จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

8. กํอสร๎างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 3268–ทาง
หลวงหมายเลข 3 ต้าบลบางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

12,005,000 12,005,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

9. กํอสร๎างถนน คสล. สาย สป . 1005 แยกทางหลวง
หมายเลข 3-บ๎านบางพลีน๎อย ต้าบลบ๎านระกาศ อ้าเภอบาง
บํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

16,954,000 16,954,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

10. เสริมผิวลาดยางแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
ชนบทสาย สป.1006 – สถาบันการแพทย๑จักรีนฤบดินทร๑ 
(ชํ วง ที่  1 )  ต้ าบลบาง เพรี ยง อ้ า เ ภอบางบํ อ  จั งห วัด
สมุทรปราการ 

11,025,000 11,025,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

11. กํอสร๎างถนน คสล. สายประชาราษฎร๑อุทิศ-บ๎านคลองต๎น
ไทร ต้าบลศีรษะจรเข๎น๎อย อ้าเภอบางเสาธง จั งหวัด
สมุทรปราการ 

16,954,000 16,954,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

12. กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎านคลองสวน-บ๎านลําง ต้าบล
บ๎านคลองสวน อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ 

10,045,000 10,045,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

13. กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอระบายน้้า ค.ส.ล. 
บริเวณซอยแสงเจริญสุขเชื่อมตํอถนนซอยวโรชา หมูํที่ 3 
ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

9,696,100 8,152,000.03 1,544,099.97 ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

14. กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. พร๎อมวางทํอระบายน้้าและบํอพัก
น้้า บริเวณซอยทางเข๎าหมูํบ๎าน หมูํที่ 5 ต้าบลคลองสวน 
อ้าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

4,202,800 3,913,308.52 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

15. กํอสร๎างถนน คสล. เลียบคลองพระองค๑เจ๎าไชยานุชิต หมูํ
ที่ 7,9 ต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

17,903,600 13,200,000 4,703,600 ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

16. กํอสร๎างยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยวิเวก พร๎อมวางทํอ
ระบายน้้า ค.ส.ล. หมูํที่ 7 ต้าบลศีรษะจรเข๎น๎อย อ้าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

3,272,200 2,297,080 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

17. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายแยกวัดจรเข๎ใหญํหมูํที่ 5 ถึง 
ถนนวัดศรีวารีน๎อย หมูํที่ 6 ต้าบลศีรษะจรเข๎ใหญํ อ้าเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

14,401,100 10,500,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

18. กํอสร๎างยกระดับถนน ค.ส.ล . ซอยคอนีเมก หมูํที่ 12  
ต้ าบลศี ร ษะจ ร เ ข๎ น๎ อย   อ้ า เภอบา ง เส าธง  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ 

7,276,500 5,928,280 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

19. กํอสร๎างถนน คสล. เลียบคลองสุคันธ๑ หมูํที่ 6 ต้าบล    
บางบํอ อ้าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

4,410,000 3,690,000 720,000 ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 

20. กํอสร๎างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3268 -
คลองผู๎ เฒํา ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

8,036,000 8,036,000 - ด้าเนินการ
แล๎วเสร็จ 
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ตารางที่ 1.75  ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 
เงินเหลือ

จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

21. เสริมผิวลาดพาราแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต สายแยก
คลองระบายน้้าสุวรรณภูมิ - โรงเรียนคลองบางกะสี ต้าบล
บางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

8,741,600 8,741,600 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

20. กํอสร๎างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 
3268-คลองผู๎เฒํา ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8,036,000 8,036,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

21. เสริมผิวลาดพาราแอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรีต สายแยก
คลองระบายน้้าสุวรรณภูมิ - โรงเรียนคลองบางกะสี ต้าบล
บางปลา อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

8,741,600 8,741,600 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

22. กํอสร๎างสะพานทางเดินเท๎า คสล. หมูํที่ 2 ต้าบลบ๎าน
คลองสวน อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ  

850,600 850,600 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

23. ลาดยางถนนขุนสมุทรศิริโชติวัฒน๑(ทะเล) พร๎อมตีเส๎น
จราจร หมูํที่ 1 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

712,800 712,800 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

24. กํอสร๎างสะพานทางเท๎าและติดต้ังเสาไฟฟูาสํองสวําง
พร๎อมตีเส๎นจราจร และติดต้ังปูายทางสัญจรทางจักรยาน 
หมูํที่ 5 เชื่อมหมูํที่ 8 ต้าบลบางกระสอบ อ้าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

4,900,000 4,900,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

25. สํ ง เสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

3,540,000 3,540,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

26. จัดท้าสื่ อประชาสัมพันธ๑การทํอง เที่ ยวจั งหวัด
สมุทรปราการ 

1,150,000 1,150,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

27. สํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการด๎วย
กิจกรรมกีฬา เพ่ือตามรอยโครงการพระราชด้าริ 

2,000,000 2,000,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

28. โครงการสองล๎อทัวร๑ปากน้้า 1,900,000 1,900,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

29. สํงเสริมเส๎นทางสินค๎า OTOP และบริการเพ่ือการ
ทํองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

14,944,000 14,944,000 - 
 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม จ้านวน 16 โครงการย่อย  
และ 1 รายการค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 66,134,600 บาท 

30. เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขํายภาคประชาชนในการเฝูา
ระวังและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
ประจ้าปี 2561 

3,666,800 3,356,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

31. TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตส้านึก และสร๎าง
กระแสนิยมที่เอื้อตํอการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

2,059,700 1,961,490.84 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

32. รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เน่ืองในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน 2561) จังหวัด สมุทรปราการประจ้าปี 
2561 

953,000 953,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 
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กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

33. จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเพ่ือการบ้าบัดรักษาและ
ติดตามผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ 

3,725,000 3,725,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

34. ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ 

1,800,000 1,800,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

35. เสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนหํางไกลยาเสพติด 697,000 697,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

36. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขํายประชาสัมพันธ๑
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

400,000 400,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

37. ฝึกอาชีพผู๎สูงอายุ 3,000,000 3,000,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

38. เสริมทักษะชีวิตฝึกอาชีพให๎เด็กและเยาวชน 1,986,200 1,986,200 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

39. ปรับปรุงภูมิทัศน๑พ้ืนที่สาธารณะ บริเวณ รพ.สต.นา
เกลือ หมูํที่ 3 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จังหวัด
สมุทรปราการ  

1,140,700 1,140,700 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

40. กํอสร๎างลานกีฬา คสล. หมูํที่ 4 ต้าบลเปร็ง อ้าเภอบาง
บํอ จังหวัดสมุทรปราการ  

11,461,200 11,461,200 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

41. กํอสร๎างหลังคาเหล็กเมทัลชีทลานกีฬา หมูํที่ 7 ต้าบล
บางกระสอบ อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

7,920,000 7,920,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

42. กํอสร๎างอาคารสํงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค๑(แบบ
แพทย๑แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) โรงพยาบาลบางเสา
ธง ต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

12,125,300 5,959,000 2,025,300 ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

43. พัฒนาเครือขํายในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการค๎า
มนุษย๑รวมทั้งการลักลอบเข๎าเมืองผิดกฎหมาย 

700,000 700,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

44. พัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขํายการปูองกันและการ
แก๎ไขป๓ญหาการค๎ามนุษย๑ รวมทั้งการลักลอบเข๎าเมืองผิด
กฎหมาย 

1,000,000 1,000,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

45. เสริมสร๎างศักยภาพของหมูํบ๎านตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4,499,700 4,499,700 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

46. คําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 9,000,000 8,329,055.50 670,944.50 ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 3 โครงการย่อย  
งบประมาณ 44,200,000 บาท 

46. จัดท้าฉลากลดคาร๑บอน(Carbon Reduction) 3,000,000 3,000,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

47. สํงเสริมการสร๎างและพัฒนาเครือขํายอุตสาหกรรมรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดสมุทรปราการ 

2,000,000 2,000,000 - ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

48. กํอสร๎าง เ ข่ือนปูองกันน้้าทํวมเลี ยบริมฝ๓่ ง แมํ น้้ า
เจ๎าพระยา บริเวณชุมชนวัดโรมันคาทอลิกถึงสวนสาธารณะ 
เทศบาลเมืองพระประแดง อ้าเภอพระประแดง  

39,200,000 30,450,920 8,750,000 ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 
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 1.6) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัดสมุทรปราการได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน
บูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลํุมจังหวัดแบบบูรณาการ จ้านวน 14 โครงการ 42 กิจกรรมยํอย 
งบประมาณรวม 381,191,100 บาท และคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  9,000,000 บาท รวม
งบประมาณท้ังส้ิน 390,191,100 บาท จ้าแนกเป็น 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.76  ผลการด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 
เงินเหลือ

จ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ขุดลอกคลองส้าโรงในพ้ืนที่อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

29,746,000 29,746,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

2 )  สํ ง เ ส ริ มก า ร จั ด ก าร ขยะ และ น้้ า เ สี ยชุ มชน  ณ 
แหลํงก้าเนิด จังหวัดสมุทรปราการ  

1,270,000 1,270,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

3) ยกระดับผลิตภัณฑ๑ภาคเกษตรสูํตลาดโลก               10,380,800 10,380,800  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

4) สํงเสริมการผลิตและแปรรูปสินค๎าเกษตรปลอดภัยและ
ได๎มาตรฐานด๎านพืช ประมง ปศุสัตว๑ 

20,551,800 20,551,800  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง 
1) การขยายโอกาสในการสร๎างอาชีพใหมํให๎กับแรงงาน
นอกระบบ 

593,000 
 

593,000 
 

 ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

2) การสํงเสริม สนับสนุนการด้าเนินงานตามพระราโชบาย
ด๎านการศึกษาของสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร สูํการปฏิบัติ 

500,000 500,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

3) รณรงค๑เสริมสร๎างสุขภาพแรงงานเพ่ืออาชีวอนามัยใน
การท้างานที่ดี สูํไทยแลนด๑ 4.0  

861,100 861,100  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

4) การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู๎ใช๎แรงงานสูํความเป็น 
Excellent Labour  

441,500 441,500  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

5) ถมดินปูองกันน้้าทํวม หมูํที่ 1 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระ
สมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ 

3,551,000 3,551,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

6) รักสมุทรปราการ สร๎างสมุทรปราการ ด๎วยวิถีพอเพียง 
 

1,207,100 1,207,100  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

7) เพ่ิมทักษะด๎านการบริหารจัดการและสํงเสริมการตลาด
กลุํมผู๎ผลิต OTOP ให๎สามารถด้าเนินกิจการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

5,077,700 5,077,700  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

8) การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร ของดีของเดํนจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

167,800 167,800  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 
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กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจําย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจําย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

9) เพ่ิมศักยภาพศูนย๑เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค๎าเกษตร (ศพก.) 

1,065,200 1,065,200  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

10) ยกระดับศักยภาพหมูํบ๎านเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐ : การจัดท้าจุดเรียนรู๎เกษตร
ทฤษฎีใหมํ สํงเสริมการปลูกพืชไมํใช๎ดินด๎วยระบบไฮโดรโพ
นิกส๑ สร๎างโรงเรือนส้าหรับปลูกพืชไมํใช๎ดิน 

20,000,000 20,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขต
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ตอนบางนา-ทางเข๎าทํา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  ระหวําง กม.4+300-กม.6+300 
(ทางขนานด๎านขวาทาง) 

30,000,000 30,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

2) บูรณะปรับปรุงสะพานและทํออุโมงค๑ ค.ส.ล. ทางหลวง
หมายเลข 3413 ตอนทางเข๎าทําอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20,000,000 20,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

3) กํอสร๎างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนสมุทร 
- วัดทองร้าไพ ต้าบลแหลมฟูาผํา อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

6,000,000 6,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

4) กํอสร๎างถนนลูกรัง สายบ๎านคลอง 3 - สถาบันการแพทย๑
จักรีนฤบดินทร๑ ต้าบลบางปลา  อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

12,300,000 12,300,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

5) กํอสร๎างถนนลูกรัง สายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน๑ - วัดขุน
สมุทรจีน (ชํวงที่ 2) ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

30,250,000 30,250,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

6) กํอสร๎างถนนลูกรังสายบ๎านลําง - คลองกะออม (ชํวงที่ 
2) ต้าบลบ๎านคลองสวน อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จังหวัด
สมุทรปราการ 

9,500,000 9,500,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

7) กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง
ชนบท สาย สป.1011 - คลอง  หัวเกลือ ต้าบลบางปลา 
อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

9,200,000 9,200,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

8) กํอสร๎างถนนลูกรังสายขุนสมุทรศิริโชติวัฒน๑ - วัดทอง
ร้าไพ (ชํวงที่ 3) ต้าบลแหลมฟูาผํา อ้าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
จังหวัดสมุทรปราการ  

22,000,000 22,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

9) กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง
ชนบท สาย สป.1005 - บ๎านทองสุข ต้าบลคลองดําน 
อ้าเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ 

10,150,000 10,150,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

10) กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านนาขวาง 
ต้าบลนาเกลือ  อ้ า เภอพระสมุทร เจ ดีย๑  จั งห วัด
สมุทรปราการ 

10,280,000 10,280,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

11) กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูํ 6 - บ๎าน
คลองไขํนก ต้าบลบางพลีน๎อย อ้าเภอบางบํอ จังหวัด
สมุทรปราการ 

4,950,000 4,950,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 
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กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจําย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจําย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12) กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข๎าวัดคอลาด 
หมูํที่ 8, 10 และ 11 ต้าบลบางบํอ อ้าเภอบางบํอ จังหวัด
สมุทรปราการ  

18,150,000 18,150,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

13) กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกคลองหกข๎าม
คลองบางกะสีถึงเคหะบางพลี โครงการ 3 พร๎อมกํอสร๎าง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน    3 แหํงหมูํที่ 7 ต้าบล
บางปลา อ้าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

50,000,000 50,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 
1)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรการทํอง เที่ ยวจั งห วัด
สมุทรปราการ 

970,000 970,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

2) กํอสร๎างอาคารสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ๎าน
ปากลัด หมูํที่ 18 ต้าบลบางพ่ึง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ  

20,000,000 20,000,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

3) สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ 

7,648,800 7,648,800  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

4)  จั ดท้ าสื่ อป ระชาสั ม พันธ๑ การทํอ ง เที่ ยวจั ง ห วัด
สมุทรปราการ 

5,500,000 5,500,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

5) สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการด๎วยกิจกรรมกีฬา 

2,400,000 2,400,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร๎อยและ
จราจรเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียนในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง
สมุทรปราการ 

1,076,000 1,076,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

2) อบรมความรู๎และเสริมสร๎างเครือขํายการปูองกัน
อาชญากรรม 
 

285,600 285,600  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

3) เสริมสร๎างความรู๎ด๎านกฎหมายด๎านการบังคับคดีและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข๎องให๎กับประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัด
สมุทรปราการ                 

73,400 73,400  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

4) อบรมให๎ความรู๎แกํนายจ๎าง/เจ๎าของเรือประมงทะเล
เก่ียวกับการไมํบังคับใช๎แรงงาน และแรงงานขัดหน้ี 

117,900 117,900  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

5) หันหลังให๎อาชญากรรม (TURN BACK CRIME) 260,000 260,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

6) รณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เน่ืองในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน) ประจ้าปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

593,000 593,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

7) อบรมผู๎ถูกคุมความประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให๎โทษ 
 

360,000 360,000  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 
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กิจกรรมหลัก/โครงการ/กิจกรรมย่อย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจําย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ/ 

เงินเหลือจําย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

8) TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตส้านึก และสร๎างกระแส
นิยมที่เอื้อตํอการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด จังหวัด
สมุทรปราการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 

2,060,200 2,060,200  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

9) สํงเสริมการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ 

165,200 165,200  ด้ า เ นิ น ก า ร
แล๎วเสร็จ 

 
 และจากการวิเคราะห๑งบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรในชํวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ปรากฏวํา 
จังหวัดสมุทรปราการ ได๎ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร๑ท่ีก้าหนดไว๎ในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี          
(พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน๑ (vision) ไว๎คือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
ภายใต๎วิสัยทัศน๑ในการพัฒนาพื้นท่ี (area vision) คือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล  
กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” โดยก้าหนดเปูาประสงค๑รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ และต้าแหนํงการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไว๎ดังนี้  
 

ตารางที่ 1.77  ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 
เปูาหมายการพัฒนา 
(Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นําอยํู” 

เปูาหมายในการ
พัฒนาพื้นที่  
(Area vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แหลํงทํองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร๑และศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมั่นคงปลอดภัย” 

เปูาประสงค์รวม 
(Ultimate goals) 

1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให๎มีศักยภาพและปลอดภัย
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน และฟ้ืนฟูแหลํงทรัพยากรธรรมชาติให๎มีความ
อุดมสมบูรณ๑ 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได๎รับบริการทาง
การแพทย๑ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพียงพอ 
3. ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค๎า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน เชํน ถนนสายหลัก สายรองระบบขนสํงทางราง ไฟฟูา ประปาฯลฯ ได๎รับการปรับปรุง 
ซํอมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4. มีรายได๎จากกิจกรรมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร๑และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต
ชุมชน และกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลาย แหลํงทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐานและปลอดภัย 
เพ่ือเพ่ิมจ้านวนนักทํองเที่ยว การกลับมาเที่ยวซ้้า เพ่ิมคําใช๎จํายตํอหัว และการกระจายรายได๎สูํ
ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนา 
(Strategic issue) 
 

1. สํงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให๎มีศักยภาพเพ่ือการแขํงขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน และประเทศคูํเจรจาการค๎ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได๎และการจัดการด๎านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให๎เพียงพอ เทําเทียม และทั่วถึง 
3. สํงเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคูํเจรจาการค๎ากับ                 
เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงขํายการคมนาคมขนสํงให๎
สมบูรณ๑ย่ิงข้ึน เพ่ือลดต๎นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
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 ตารางที่ 1.77  ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์และผลการด้าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ประเด็นการพัฒนา 
(Strategic issue) 
 

4. สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา      
แหลํงทํองเท่ียว สินค๎า การบริการและประชาสัมพันธ๑ให๎เป็นที่รู๎จักและประทับใจของนักทํองเที่ยว              
ทุกกลุํมเปูาหมาย (Tourism for All)  
5. เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย๑สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร๎อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกํประชาชน 

ต้าแหน่งการพัฒนา
จังหวัดสมุทรปราการ 

(Positioning) 

1. เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการสํงออก (Eco-Industrial Town) 
2. เมืองปริมณฑลศูนย๑กลางการขนสํงและกระจายสินค๎าเพ่ือรองรับการผลิต การค๎า การลงทุน การ
บริการ และการพาณิชย๑ 
3. เมืองปริมณฑลนําอยํู ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 

 
สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 และข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันใน
ภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่ เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 4 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) 
ด๎านการสํงเสริมการผลิตและสร๎างมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัย  (2) ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาน้้าทํวม 
(3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และ (4) ด้านการบริหารจัดการขยะ 
 

ตารางที่ 1.78  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ด๎านการสํงเสริมการผลิตและสร๎างมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัย 13.3260 30.9326    
2. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 39.2000     
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 5.0000     
4. ด้านการบริหารจัดการขยะ  1.2700    
      
 
 ข้อเสนอแนะ การขับเคล่ือนวิสัยทัศน๑และตัวช้ีวัดระดับประเด็นการพัฒนา, กลยุทธ๑หลักรวมท้ัง 
Positioning ของจังหวัดให๎ประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด ปลอดภัย นําอยูํ ให๎สํงผลตํอการเพิ่มศักยภาพการแขํงขันและโอกาสในการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎กับ
ประชาชนในพื้นท่ี จ้าเป็นจะต๎องจัดท้าโครงการและจัดสรรงบประมาณไปด้าเนินการให๎ครอบคลุมทุกมิติของการ
พัฒนาอยํางเพียงพอ หากโครงการ/งบประมาณไมํมีความชัดเจน จะไมํสามารถสะท๎อนความส้าเร็จในระดับยุทธศาสตร๑
ได๎ อาทิ การจัดท้าโครงการสํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาและเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร การบริหาร
จัดการขยะ ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ้าเป็นต๎องด้าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ้าทุกปี รวมท้ังการด้าเนินงาน    
ในด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาน้้าทํวมพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเศรษฐกิจ เขตนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 
ยํานธุรกิจ และบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากสภาพพื้นท่ีของจังหวัดฯ เป็นพื้นท่ีรับน้้าจาก      
ภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งติดกับอําวไทยบริเวณ ปากแมํน้้าเจ๎าพระยา     
จึงประสบป๓ญหาการกัดเซาะชายฝ๓่งและน้้าทํวมเนื่องจากภาวะน้้าทะเลหนุนอยูํเป็นประจ้า ดังนั้น จึงควรมีการ
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ก้าหนดแผนงาน/โครงการ ภารกิจและแหลํงงบประมาณในการด้าเนินงานของแตํละหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎มี
ความชัดเจนและมีความตํอเนื่อง 
 ส้าหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีอยูํ ในกลํุมด๎านการสํงเสริมการผลิตสินค๎าปลอดภัยพบวําขาด 
ความเช่ือมโยงหรือการบูรณาการกิจกรรมในด๎านเกษตร ประมง และ ปศุสัตว๑ท้ังในสํวนของกิจกรรมกลางน้้า
และกิจกรรมปลายน้้า ซึ่งกิจกรรมสํวนใหญํจะเป็นในลักษณะของภารกิจประจ้าของสํวนราชการ/หนํวยงาน     
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดยหนํวยงานท่ีรับผิดชอบยังไมํสามารถบูรณาการกิจกรรมความรํวมมือ 
เข๎ากับสํวนราชการ หนํวยงาน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลํุมธุรกิจผ๎ูประกอบการในพื้นท่ี และภาคเอกชน  
ท่ีเกี่ยวข๎องได๎เทําท่ีควร ดังนั้น ควรมีการทบทวนและท้าความเข๎าใจกับสํวนราชการหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
ในทิศทางยุทธศาสตร๑จังหวัดฯ อยํางสม่้าเสมอ 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2: พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม 
และทั่วถึง 
  ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 4 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) ด๎าน
การ ฝึกอบรมและพัฒนาอา ชีพ  (2 )  ด๎ านการ สํง เสริ ม สิน ค๎า ชุมชนและผลิตภัณฑ๑ ชุมชน  ( OTOP)  
(3) ด๎านการสํงเสริมการพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต และ (4) ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ         
โลจิสติกส๑ 
 

ตารางที่ 1.79  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 7.4997 1.8956    
2. ด้านการส่งเสริมสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 6.1900 7.5178    
3. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  0.5000    
4. ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส๑ 32.6472     
      
 
 

 ข้อเสนอแนะ การขับเคล่ือนวิสัยทัศน๑และตัวช้ีวัดระดับประเด็นการพัฒนา, กลยุทธ๑หลักรวมท้ัง 
Positioning ของจังหวัดให๎ประสบผลสัมฤทธิ์ (Output - Outcome) ในประเด็นการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สะอาด ปลอดภัย นําอยูํ ให๎สํงผลตํอการเพิ่มศักยภาพการเป็นเมืองนําอยูํเป็นแหลํงท่ีอยูํอาศั ยรองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวง ตามแผนพัฒนาภาคกลาง จังหวัดจ้าเป็นต๎องมีการจัดท้าโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ในลักษณะการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม แหลํงงบประมาณ ภารกิจของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
โดยสอบถามความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีให๎ทราบป๓ญหาความต๎องการและวิ ธีการด้าเนินงาน รวมท้ัง
ข๎อจ้ากัดของพื้นท่ีและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อปูองกันป๓ญหาข๎อขัดแย๎งของประชาชนในพื้นท่ี และ
ความพร๎อมของพื้นท่ีด้าเนินโครงการ ท้ังนี้ ควรจัดท้าระบบการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานในลักษณะ
ดังกลําว และจัดท้ากิจกรรรมท่ีสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎องค๑กรกรรมการชุมชน/
กรรมการหมูํบ๎านเป็นกลไกในการก้าหนดป๓ญหาความต๎องการและผํานการกล่ันกรองในระดับแผนพัฒนาของ
องค๑การบริหารการปกครองสํวนท๎องถิ่นและแผนพัฒนาอ้าเภอด้าเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะการพัฒนาพื้นท่ี
มิใชํจ้ากัดอยูํท่ีทางด๎านกายภาพ น้้าไหล ไฟสวําง ทางดีเทํานั้น แตํยังต๎องค้านึงถึงการพัฒนาด๎านจิตใจ วิถีชุมชน
ด๎วย ส้าหรับการด้าเนินโครงการด๎านฝึกอาชีพและการสํงเสริมสินค๎า OTOP ควรแบํงภารกิจ หลักสูตร และ
กลํุมเปูาหมาย ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนและมุํงเน๎นการพัฒนากลํุมเปูาหมายให๎สาม ารถ
พัฒนาตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3: ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน 
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  ได๎ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมในด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ด๎านเส๎นทางคมนาคมเพื่อเช่ือมโยงถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงตามแผนพัฒนาภาคกลาง ซึ่งจะมาพร๎อมกับรถไฟฟูา จ้านวน 3 สายครอบคลุมพื้นท่ี   
ของจังหวัด รวมท้ังการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม Logistics การทํองเท่ียวเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแขํงขันของผ๎ูประกอบการและสร๎างโอกาสในการสร๎างอาชีพ รายได๎ให๎กับประชาชนในพื้นท่ี  
 

ตารางที่ 1.80  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเส๎นทางคมนาคมเพ่ือ
เชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรอง การฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพ 

193.1715 232.78    

      
 
 ข้อเสนอแนะ จากการด้าเนินงานในชํวง 2 ปีงบประมาณ ท่ีผํานมา พบวําแผนงาน/โครงการในด๎าน
กิจกรรมโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม โครงการท่ีมีพื้นท่ีด้าเนินงานอยูํในเขต
ชุมชนเมืองจะประสบป๓ญหาความลําช๎าของการด้าเนินงานอันมีอุปสรรคมาจากการท่ีหนํวยด้าเนินงานยังขาด
ความรอบคอบในการวางแผนหรือลงพื้นท่ี เพื่อส้ารวจหน๎างานรํวมกับหนํวยงานตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง อาทิ             
การรื้อถอน/ย๎ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑ การวางแผนการจราจรในเขตชุมชนเมืองในชํวง
ระหวํางการกํอสร๎าง หรือ ยังไมํสามารถท้าความเข๎าใจกับประชาชนและผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นท่ีได๎อยําง
ครอบคลุม จึงท้าให๎การด้าเนินงานมีความลําช๎ากวําแผน ดังนั้น เพื่อให๎การด้าเนินงานเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย จึงควรซักซ๎อมความเข๎าใจในภารกิจหน๎าท่ีระหวํางสํวนราชการ หนํวยงาน อ้าเภอ องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการก้าหนดแผนงาน/โครงการให๎มีความชัดเจน เพื่อหนํวยงานจะได๎มี ระยะเวลาด้าเนินการ
ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนส้ารวจพื้นท่ีการด้าเนินงาน และ จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ๎าง
ได๎อยํางรวดเร็ว ประกอบกับสภาพพื้นท่ีของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นท่ีลํุมพื้นดินอํอนนุํมและทรุดตัว 
รวมท้ังมีภาวะน้้าทะเลหนุนหรือน้้าทํวมขังในชํวงฤดูฝน ในขณะท่ีสภาพเมืองเป็นแหลํงอุตสาหกรรม              
แหลํงชุมชน และเป็นท่ีต้ังของสนามบินสุวรรณภูมิ ท้าให๎มีรถบรรทุกขนาดใหญํ และรถยนต๑ท่ัวไปวิ่งสัญจรใน
พื้นท่ีเป็นจ้านวนมาก สํงผลตํอความเสียหายของผิวทางและการจราจรติดขัด จึงจ้าเป็นต๎องมีโครงการพัฒนา
โครงขํายทางถนนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ  
 ประเด็นการพัฒนาที่  4 :  ส่งเส ริมกิจกรรมการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและ
ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเปูาหมาย (Tourism for All)  
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) 
ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียวจังหวัด (2) ด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา 
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ตารางที่ 1.81  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียวจังหวัด 23.534 16.5188    
2. ด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงศาสนา  20.0000    
      
 
 ข้อเสนอแนะ ในประเด็นการพัฒนาท่ี 4 โครงการท่ีได๎รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดฯ ต้ังแตํ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 โดยสํวนใหญํจะอยูํในด๎านการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร๎างเครือขํายและ
การประชาสัมพันธ๑การทํองเท่ียว ซึ่งจังหวัดฯ ได๎พยายามสํงเสริมให๎มีแผนงานโครงการพัฒนาด๎านการอยําง
ครอบคลุม ท้ังด๎านส่ิงอ้านวยความสะดวกพื้นฐาน การสํงเสริมกิจกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าด๎านการ
ทํองเท่ียวโดยมีส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ อ้าเภอ ส้านักงานการทํองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
รํวมเป็นเจ๎าภาพในการด้าเนินงานและบูรณาการความรํวมมือ อยํางไรก็ตามลักษณะกิจกรรมสํวนใหญํยังเป็น
ลักษณะของการฝึกอบรม ดังนั้น จังหวัดฯ จึงได๎สํงเสริมให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องรํวมกันผลักดันให๎ภาคเอกชน
ผ๎ูประกอบการด๎านการทํองเท่ียวในพื้นท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคล่ือนกิจกรรมระดับพื้นท่ี เพื่อกระต๎ุน
การตลาดด๎านการทํองเท่ียวในรูปแบบ Roadshow และ Press tour รวมท้ังกิจกรรมสันทนาการและสินค๎า
ด๎านการทํองเท่ียวให๎เกิดหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ขึ้นในพื้นท่ี 
 ประเด็นการพัฒนาที่  5: เสริมสร้างความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย์สินของประชาชน  
โดยการพัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง 
 ผลการด้าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบํงได๎ออกเป็น 3 ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (1) 
ด๎านการสํงเสริมความปรองดองสมานฉันท๑ (2) ด๎านการสํงเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน และ (3) ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
 

ตารางที่ 1.82  สรุปผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

1. ด้านการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน 

6.6862 1.8129    

2. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 13.3015 3.1784    
      
 
 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากประเด็นการพัฒนาท่ี 5 จะมีภารกิจสํวนใหญํอยูํท่ีหนํวยงานด๎านความมั่นคง    
ซึ่งเป็นภารกิจปกติ หรือ ภารกิจประจ้าของแตํละหนํวยงาน จากการด้าเนินงานในชํวง 4 ปี ท่ีผํานมาพบวํา  
สํวนราชการและหนํวยงานท่ีมีภารกิจด๎านความมั่นคง ยังไมํสามารถจัดท้าแผนงาน/โครงการ ท้ังในระดับพื้นท่ี/
ชุมชน ระดับกรม ได๎อยํางครอบคลุมเพียงพอ หรือสอดรับกับบริบทของพื้นท่ี เนื่องจากขาดความชัดเจนในการ
เช่ือมตํอนโยบายจากหนํวยงานระดับสํวนกลางน้ามาสํูระดับปฏิบัติ ประกอบกับบุคลากรท่ีมีภารกิจด๎านความ
มั่นคงขาดความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ กรอบแนวทางและหลักเกณฑ๑ในการจัดท้าแผนงาน โครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงงบประมาณตํางๆ โดยมากมักจะเสนอแผนงานท่ีเป็นงานปกติ                  
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ท่ีด้าเนินการเป็นประจ้า อาทิ ภารกิจของกรมการปกครอง กอ.รมน. ป.ป.ส. ต้ารวจ จึงไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ๑
การเสนอของบประมาณจังหวัดฯ ท่ี ก.บ.ภ. ก้าหนด ประกอบกับการด้าเนินงานในระดับสํวนกลางเอง ก็ยังไมํ
เข๎าใจในบริบทและกระบวนการจัดท้าแผนในระดับจังหวัด ดังนั้น จึงท้าให๎การส่ังการด๎านการจัดท้าแผนงานด๎าน
ความมั่นคงในระดับพื้นท่ี เป็นเพียงการน้าเสนอแผนงานประจ้าและไมํสามารถบูรณาการความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานได๎เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว สํวนราชการระดับกรม และ สํวนราชการ/หนํวยงานสํวนกลาง
สํวนภูมิภาค ควรบูรณาการทิศทางการขับเคล่ือนแผนงานความมั่นคงในระดับจังหวัดฯ ส้าหรับระดับจังหวัดฯ 
ควรมอบหมายท่ีท้าการปกครองจังหวัด เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพในการบูรณาการแผนงานดังกลําว  
 



 

ส่วนท่ี 2 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ประเดน็การพัฒนา 
 
2.1 บทวิเคราะห ์

 

2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัด          

พ.ศ. 2559 โดยแยกมิติการพัฒนาเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาแบบท่ัวถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว และประสิทธิภาพของภาครัฐ  โดยจังหวัด
สมุทรปราการมีผลการพัฒนา ดังนี้ 

จากข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาของจังหวัดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปี 2559 ในภาพรวมจังหวัด
สมุทรปราการ มีมิติการพัฒนาท่ีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ โดยเมื่อมองแยกรายมิติจะพบว่ามิติการพัฒนา
แบบท่ัวถึง และ มิติประสิทธิภาพของรัฐจะมีค่าการพัฒนาท่ีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ แต่ในส่วนของมิติการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวยังมีค่า
การพัฒนาท่ีต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดเปรียบเทียบกับค่ากลางของประเทศ 
 

มิต ิ
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ค่ากลางของ 
ประเทศ 

สูง/ต่่า 
จังหวัด

สมุทรปราการ 
ค่ากลางของ 

ประเทศ 
สูง/ต่่า 

ภาพรวม 33.31 31.63 สูง (1.68) 36.98 31.27 สูง (5.71) 
1. การพัฒนาแบบท่ัวถึง   38.86 20.85 สูง (18.01)  51.61 27.14 สูง (27.14)  
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ   
และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

26.56 28.14 ต่ า (-1.58)  26.44 29.73 ต่ า (-3.29)  

3.  การ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ       
สีเขียว 

22.01 33.43 ต่ า (-11.42) 21.78 22.53 ต่ า (-0.75) 

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

แหล่งที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

เมื่อพิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดในแต่ล่ะมิติพบว่า มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึงส่วนใหญ่  
ตัวช้ีวัดมีค่าสูงว่าค่ากลางของประเทศ ยกเว้น ตัวช้ีวัดอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรมีค่าต่ ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่วนใหญ่ตัวช้ีวัดมีค่าต่ ากว่าค่า
กลางของประเทศ ยกเว้นตัวชี้วัดอัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือนและผลิตภาพแรงงานท่ีมีค่าสูง
กว่าค่ากลางของประเทศ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวส่วนใหญ่ตัวช้ีวัดมีค่าต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ 
ยกเว้นตัวชี้วัดอัตราการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัดท่ีมีค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ตัวช้ีวัดในมิติประสิทธิภาพของรัฐท่ีมีค่าต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ ตัวช้ีวัด     
ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า และร้อยละ
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 

 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)         115 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 116 
 

ตารางที่ 2.2  แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิติการพัฒนา ตัวชี้วดั 
ประเทศ สมุทรปราการ 

หน่วย 
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน 

การพัฒนา 
แบบท่ัวถึง 

1) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน*  12.49 10.43 1.04 1.02 ร้อยละ 

2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้*  0.411 0.411 0.358 0.358 - 

3) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 18.00 18.76 65.03 64.88 ร้อยละ 

4) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร*  3262 2,980 5478 2570 คน/แพทย์ 

5) จ านวนปีการศึกษา เฉลี่ ยประชากรไทย 
อายุ 15-59 ปี  

8.68 8.90 9.77 10.20 ปี 

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

การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

7) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด  

4.98 1.75 12.14 -6.96 ร้อยละ 

8) อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 0.26 -0.41 -7.07 -1.36 ร้อยละ 

9) อัตราการว่างงาน*  0.68 0.75 1.25 1.03 ร้อยละ 

10) อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน* 6.27 6.67 7.02 3.44 เท่า 

11) อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน  

21.84 19.97 11.44 12.28 ร้อยละ 

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

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว 

13) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด -3.32 0.01 23.55 72.02 ร้อยละ 

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

15) สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
 เพื่อยานพาหนะต่อประชากร*  

266 284 648 757 ลิตร/คน 

16) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 
 ต่อประชากร* 

443 464 986 1,059 กิโลวัตต์-
ชม./คน 

17) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP * 

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

18) สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ น้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น
ภาคอุตสาหกรรมต่อGPP ภาคอุตสาหกรรม*  

276 178 563 501 ลิตร/ล้าน
บาท 

ประสิทธิภาพ 
ของภาครัฐ 

19) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ HA 

60.00 74.76 40.00 60.00 ร้อยละ 

20) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา  15.57 15.77 64.35 65.39 ร้อยละ 

21) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 88.16 88.41 72.89 74.12 ร้อยละ 

22) ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 28.30 32.73 37.45 43.70 ร้อยละ 

23) ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่
ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

10.13 12.19 22.68 23.31 ร้อยละ 

24) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 75.51 92.11 36.74 56.00 ร้อยละ 
 

แหล่งที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ภาพที่ 2.1  ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทยีบกับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

แหล่งที่มา:    ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดสมุทรปราการ ใน ปี 2559 พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการมีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ (สูงกว่าค่ากลางของประเทศ) จ่านวน 12 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด            
ที่ตกเกณฑ์ (ต่่ากว่าค่ากลางของประเทศ) จ่านวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องน าประเด็นปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุ/
ปัจจัย และแนวทาง การแก้ไขปัญหาเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ   
โดยมีประเด็นปัญหา ท่ีส าคัญในแต่ละมิติ ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

แหล่งที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 (1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth – IG ) 
 แสดงการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสู่คนส่วนใหญ่ของสังคมโดยวัดจาก 3 ประเด็นส าคัญ 
ประกอบด้วย ความยากจนและความเหล่ือมล้ า โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม และการเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในมิตินี้ถึงแม้ในภาพรวมจังหวัดจะมีการพัฒนาสูงกว่าค่ากลางของประเทศ มีร้อยละของ
ประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนเพียงร้อยละ 1.02 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 10.43) โดยสัมประสิทธิ์  
การกระจายรายได้ของจังหวัดเท่ากับ 0.358 (ค่ากลางของประเทศเท่ากับ 0.411) และร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงานร้อยละ 64.88 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 18.76) ซึ่งจะเห็นว่าเกินค่ากลาง
ของประเทศค่อนข้างมาก แต่จังหวัดจะต้องให้ความส าคัญกับการกระจายรายได้  ซึ่งเกินค่ากลางของประเทศ
เล็กน้อย โดยจะต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม การกระจายโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และจ าหน่าย
สินค้า OTOP การแปรรูปปลาสลิด การท่องเท่ียว One Day Trip โครงการส่งเสริมการเกษตร (พืช ประมง   
ปศุสัตว์) ปลอดภัย เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม นอกจากนี้ จังหวัดจะต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขของประชาชน โดยสะท้อนจากตัวช้ีวัด
การพัฒนาอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 2,570 คน/แพทย์ (ค่ากลางของประเทศ 2,980 คน/แพทย์) จ านวน     
ปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 15-59 ปี มีค่าเฉล่ีย 10.20 ปี  (ค่ากลางของประเทศ 8.90 ปี) และค่าเฉล่ีย
คะแนน O-net ม.3 มีค่าเฉล่ีย 37.19 คะแนน (ค่ากลางของประเทศ 34.95 คะแนน) ซึ่งจะเห็นว่าค่าตัวช้ีวัดเกิน
ค่ากลางของประเทศเพียงเล็กน้อย 
 

 (2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness – GC ) 
 แสดงระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันโดยวัดจากประเด็นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่ม      
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดมีการพัฒนาในภาพรวมต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ โดยตัวช้ีวัดอัตรา     
การเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัดร้อยละ -6.96 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 1.75)  
อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยละ -1.36 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ -0.41)  อัตรา
การว่างงานร้อยละ 1.03 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 0.75) และอัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือนร้อยละ 12.28 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 19.97) จะเห็นว่าตัวช้ีวัดท่ีกล่าวมาข้างต้นมีต่ ากว่า       
ค่ากลางของประเทศท้ังส้ิน ในขณะท่ีอัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือนเท่ากับ 3.44 เท่า (ค่ากลาง
ของประเทศ 6.67 เท่า) และผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 414,167 บาท/คน (ค่ากลางของประเทศเท่ากับ 
110,895 บาท/คน) จะมีค่าอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่ากลางของประเทศ หากวิเคราะห์จากตัวชี้วัดข้างต้นแล้ว อาจสรุป
ได้ว่า เนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียลดลงและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีการหดตัวต่อเนื่อง จึงส่งผล
ให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น และอัตราการออมของครัวเรือนลดลง ซึ่งจังหวัดฯ จะต้องให้ความส าคัญและ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เศรษฐกิจมีการเติบ โตอย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพมากขึ้น    
 

 (3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth – GG ) 
 แสดงระดับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตืและส่ิงแวดล้อมโดยพิจารณาจากประเด็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ     
สีเขียว พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีมิติการพัฒนาท่ีต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ โดยมีตัวช้ีวัดท่ีต่ ากว่าค่ากลาง
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ของประเทศ 5 ตัวช้ีวัด คือ ปริมาณขยะในจังหวัด 747,885 ตัน (ค่ากลางของประเทศ 247,105 ตัน) สัดส่วน
ปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร 757 ลิตร/คน (ค่ากลางของประเทศ 284 ลิตร/คน)
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร 1,059 กิโลวัตต์-ชม./คน (ค่ากลางของประเทศ 464 
กิโลวัตต์-ชม./คน)  สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 12,287 กิโลวัตต์-ชม./ลบ. (ค่า
กลางของประเทศ 7,289 กิโลวัตต์-ชม./ลบ.) และสัดส่วนปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม 501 ลิตร/ล้านบาท (ค่ากลางของประเทศ 178 ลิตร/ล้านบาท)  มีเพียงตัวชี้วัดอัตราการ
เปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าไม้ในจังหวัดเท่ากับร้อยละ 72.02 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 0.01) ท่ีสูงกว่าค่ากลาง
ของประเทศ จากตัวช้ีวัดข้างต้น จังหวัดฯ จะต้องให้ความส าคัญกับการรักษาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งจะต้องมีแผนงาน/โครงการ ในการลดปริมาณขยะท้ังจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงการ
สร้างเสริมและปลูกจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 (4) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ (Growth Efficiency – GE ) 
  แสดงระดับการพัฒนาความสามารถของภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ การจัดเก็บรายได้ของ
ท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณของจังหวัด มิติประสิทธิภาพของภาครัฐในภาพรวม พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการมีการพัฒนาท่ีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมีตัวช้ีวัดท่ีสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 3 ตัวช้ีวัด 
คือ ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าประปาร้อยละ 65.39 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 15.77) ร้อยละของ
ประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ตร้อยละ 43.70 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 32.73) และร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวมท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจร้อยละ 23.31 (ค่ากลางของประเทศ ร้อย
ละ 12.19) และในมิติประสิทธิภาพของภาครัฐมีตัวช้ีวัดท่ีต่ ากว่าค่ากลางของประเทศใน 3 ตัวช้ีวัด คือ ร้อยละ
ของสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ HA ร้อยละ 60.00 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 74.76) ร้อยละ
ของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 74.12 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 88.41) และความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดร้อยละ 56.00 (ค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 92.11) ในมิตินี้จังหวัดฯ จะต้อง
เร่งส่งเสริมคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ     
ในส่วนของการบริหารผลการเบิกจ่ายส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการงบลงทุนจะต้องให้ความส าคัญกับการ
ส ารวจหน้างาน การเตรียมความพร้อมของโครงการ และการประชาคมผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้แผนงาน/
โครงการท่ีมีผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายท่ีเป็นไปตามแผนงานฯ เนื่องจากการด าเนินโครงการงบลงทุน
ประเภทโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนเมืองมักจะประสบปัญหาขาดความร่วมมือของประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมแผน เมื่อเข้าไปด าเนินการแล้วอาจเกิดการต่อต้านหรือเรียกร้องให้เพิ่มรูปแบบรายการ รวมท้ังปัญหา
หน้างานท่ีเกิดจากการส ารวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินท่ีต้องรื้อย้ายไม่ครบถ้วน 
 

 ส่าหรับประเด็นที่จังหวัดจะต้องให้ความส่าคัญ มีดังนี้ 
  (1) บริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาการกัดเซา ะ
ชายฝ่ัง การจัดการขยะ และมลพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม 
  (2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  (3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง 
 
2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index- HAI) 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคน 
(Human Achievement Index - HAI) ปี 2560 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนใน
ระดับจังหวัดและวิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว เพื่อจังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึง
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ล าดับต าแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัดซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาเชิงลึกในประเด็นท่ีส่งผล
กระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อความก้าวหน้าของคน 
 ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประกอบด้วย ดัชนี 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ 1) ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 2) ดัชนี
ย่อยด้านการศึกษา 3) ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 4) ดัชนีย่อยด้านรายได้ 5) ดัชนีย่อยด้านท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 6) ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการส่ือสาร             
และ 8) ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม โดยมีตัวช้ีวัดย่อย จ านวน 40 ตัวช้ีวัด โดยน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล      
ตามดัชนีความก้าวหน้าของคนในภาพรวม ความก้าวหน้าและล้าหลังในระดับตัวช้ีวัดย่อยท่ีส าคัญของคน
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 

 1) สรุปภาพรวมความก้าวหน้าของคนจังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการมีดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในล าดับท่ี 17 ของประเทศ ซึ่งมีค่าดัชนี
ความก้าวหน้าของคนอยู่ ท่ี 0.6231 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบในระดับภาคกลาง (0.611) และสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบในระดับประเทศ (0.599) เนื่องจากดัชนีย่อยมีค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบในระดับประเทศ 5 ดัชนี
ย่อย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และด้านการคมนาคมและ   
การส่ือสาร ส่วนดัชนีย่อยท่ีมีค่าต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบในระดับประเทศ  มี 3 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านชีวิต การงาน 
ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของจังหวัดท้ังหมดในภาคกลาง พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการยังมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนท่ีสูงกว่าเล็กน้อย โดยมีดัชนีย่อยท่ีมีค่าสูงกว่าดัชนีของภาคกลาง    
5 ดัชนีย่อย คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และด้านการคมนาคมและ
การส่ือสาร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปรียบเทียบในระดับประเทศ  
 ส าหรับดัชนีย่อยของคนสมุทรปราการซึ่งมี ดัชนีความก้าวหน้าอยู่ใน 10 ล าดับแรกของประเทศ         
มี 3 ดัชนีย่อย ได้แก่ ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (ล าดับท่ี 1) ด้านรายได้ (ล าดับท่ี 5) และด้านการ
คมนาคมและการส่ือสาร (ล าดับท่ี 7) แต่ในส่วนดัชนีความก้าวหน้าซึ่งมองในมิ ติของความล้าหลังนั้น               
คนสมุทรปราการมีดัชนีย่อยท่ีมีความล้าหลังติดใน 10 ล าดับของประเทศ 2 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม 
(ล าดับท่ี 77) ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (ล าดับท่ี 69)  
 จากการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดสมุทรปราการพบว่า ตัวช้ีวัด 3 ตัวท่ีกล่าวมาอยู่
ในล าดับต้น ๆ ของประเทศอาจท าให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนสมุทรปราการอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่เมื่อมองดัชนี
ย่อยท่ีติดล าดับความล้าหลังพบว่าคนสมุทรปราการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดซึ่งอยู่ล าดับ
สุดท้ายของประเทศ เป็นเพราะลักษณะความเป็นชุมชนเมืองประชาชนให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้มากกว่าท่ีจะให้เวลากับกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ในส่วนของดัชนีย่อยด้านท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมซึ่งอยู่ในล าดับท่ี 69 นั้น สวนทางกับตัวช้ีวัดด้านรายได้ท่ีติดล าดับต้นๆ ของประเทศเช่นกันคน
สมุทรปราการน่าจะมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีด้วยแต่จากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพบว่า รายได้ท่ีสูง
ของจังหวัดสมุทรปราการเกิดจากภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรม ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน     
(GPP) สูง แต่เมื่อน าข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดสมุทรปราการมาร่วมวิเคราะห์
พบว่าประชากรในวัยท างานส่วนใหญ่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้างเอกชน ในสาขาการผลิต และการขายส่ง  
ขายปลีกฯ ซึ่งค่าตอบแทนแรงงานไม่สูงมากเมื่อเทียบกับราคาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีราคาสูงมาก จึงอาจท าให้ไม่สามารถ
เป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยได้ และในส่วนสภาพแวดล้อมเมื่อจ านวนประชากรมากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ต้องใช้
มากตามไปด้วย เกิดปัญหาน้ าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นต้น จังหวัดสมุทรปราการต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ดัชนีย่อยท้ัง 2 ด้านมีการพัฒนาในล าดับท่ีดีขึ้นต่อไป 
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ตารางที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าระหว่างคนจังหวัดสมุทรปราการ 
กับภาคกลางและประเทศ 

 

ดัชนีย่อย 
ล่าดับที่ของ

ประเทศ 

ค่าดัชนีความก้าวหน้า (คา่ 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  
รายได้ 5 0.7660 0.6311  0.5463  
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 69 0.6938 0.7546  0.8208  
ชีวิตครอบครัวและชุมชน 1 0.8422 0.6092  0.6317  
การคมนาคมและการสื่อสาร 7 0.7600 0.6666  0.5754  
การมีส่วนร่วม 77 0.1504 0.4216  0.5308  
 

แหล่งที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าในแต่ละดัชนีย่อยระหว่างคน 

จังหวัดสมุทรปราการกับภาคกลาง 
 

แหล่งที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ภาพที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าในแต่ละดัชนีย่อยระหว่างคน 
จังหวัดสมุทรปราการกับภาพรวมของประเทศ 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
2.1.3 ความก้าวหน้าและล้าหลังในระดับตัวชี้วัดของดัชนีย่อยต่าง  ๆที่ส่าคัญของคนจังหวัดสมุทรปราการ 
  

 1) ตัวชีวั้ดของดัชนีย่อยที่มีความก้าวหน้า 
  1.1) สุขภาพ 
  - ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรท่ีเจ็บป่วยท่ีเป็นผู้ป่วยใน จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในล าดับท่ี 2            
ของประเทศ ท่ีมีประชากรเจ็บป่วยน้อยท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 6.48 ของประชากรในจังหวัด  
  - ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรท่ีพิการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในล าดับท่ี 9 ของประเทศ ท่ีมี
ประชากรท่ีพิการน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด 
  1.2) การศึกษา 
  - ตัวชี้วัด จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ใน
ล าดับท่ี 5 ของประเทศ ท่ีมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียสูงท่ีสุดของประเทศ มีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียประมาณ 
10.01 ปี 
  1.3) ชีวิตการงาน 
  - ตัวช้ีวัด ร้อยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในล าดับท่ี 5 ของประเทศ 
ท่ีแรงงานมีประกันสังคมสูงท่ีสุด กล่าวคือมีแรงงานท่ีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40        
สูงถึงร้อยละ 64.51 ของผู้มีงานท าท้ังหมดในจังหวัด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศเกือบ 2 เท่า (แรงงาน           
ท่ีมีประกันสังคมเฉล่ียของประเทศร้อยละ 37.15) เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจสูง                 
ท้ังด้านอุตสาหกรรมและการบริการจึงเป็นแหล่งจ้างงานท่ีส าคัญและส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบจึงมี           
หลักประกันทางสังคม 
  1.4) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
  - ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรท่ีประสบอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 44 จังหวัด            
ท่ีประชากรไม่ประสบปัญหาอุทกภัย 
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  - ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรท่ีประสบภัยแล้ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 44 จังหวัด            
ท่ีประชากรไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
  1.5) ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
   - ตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในล าดับท่ี 1 
ของประเทศ ท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียวน้อยท่ีสุด ร้อยละ 12.56 ของครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัด (ค่าเฉล่ียของ
ประเทศร้อยละ 23.33)  
  - ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพังคนเดียว จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในล าดับท่ี 5 ของ
ประเทศ ท่ีมีผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียวน้อยท่ีสุด ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียว ร้อยละ 2.66 ของครัวเรือน
ท้ังหมดในจังหวัด 
  1.6) การคมนาคมและการสื่อสาร 
  - ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชากรท่ีมีโทรศัพท์มือถือ จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรร้อยละ 
91.94 ต่อประชากรท้ังหมดท่ีมีโทรศัพท์มือถือ อยู่ในล าดับ 2 ของประเทศ เนื่องจากสมุทรปราการเป็น
อุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศ ท าให้มีการติดต่อส่ือสาร และท าธุรกรรมเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ประชากร 
มีโทรศัพท์มือถือในสัดส่วนท่ีมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ 
  - ตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรร้อยละ 
59.47 ต่อประชากรท้ังหมดท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต อยู่ในล าดับ 8 ของประเทศ เนื่องจากสมุทรปราการเป็น
จังหวัดอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศ ท าให้มีการ
ติดต่อส่ือสาร และท าธุรกรรมเป็นจ านวนมาก จึงท าการวางโครงข่ายและการให้บริการอินเตอร์เน็ตค่อนข้างท่ัวถึง
จึงท าให้ประชากรสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนท่ีมากกว่าจังหวัดอื่นๆ 
 

 2) ตัวชี้วัดของดัชนีย่อยที่มีความล้าหลัง 
  2.1) สุขภาพ 
  - ตัวชี้วัด ร้อยละของทารกแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละทารกเกิดมีชีพ) ถ้าจัดดัชนี
ย่อยท่ีมีความล้าหลัง 10 ล าดับ จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในล าดับท่ี 9 ของประเทศ ท่ีมีความล้าหลัง เพราะมี
ทารกแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มากท่ีสุด โดยมีทารกแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 10.62 ของ
ทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมด 
  - ตัวช้ีวัด ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในล าดับท่ี 2 ของจังหวัดท่ีมี
คะแนนสุขภาพจิตต่ าท่ีสุด โดยมีคะแนนสุขภาพจิตร้อยละ 64.82 ซึ่งบ่งช้ีได้ว่าประชากรในจังหวัดมีสภาพชีวิต  
ท่ีเป็นสุขไม่มากนัก 
  2.2) ชีวิตการงาน 
  - ตัวช้ีวัด อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานต่อลูกจ้าง 1,000 คน จังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงท่ีสุดของประเทศสูงถึง 
20.41 คนต่อลูกจ้าง 1,000 คน  
  2.3) ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
  - ตัวช้ีวัด ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง  จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ใน
ล าดับท่ี 2 ของจังหวัดท่ีมีสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเองต่ าสุด โดยมีสัดส่วนครัวเรือนเป็น
เจ้าของบ้านและท่ีดินต่ าสุดเพียงร้อยละ 34.40 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพเข้ามาท างาน          
ในโรงงานอุตสาหกรรม จึงพักอาศัยภายในโรงงานและเช่าท่ีอยู่มากกว่าเป็นเจ้าของบ้านและท่ีดิน ซึ่งจังหวัด
สมุทรปราการเป็นเมืองปริมณฑลและเป็นเมืองหลักอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงท าให้ท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์                
มีราคาสูงกว่าพื้นท่ีอื่นๆ 
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  2.4) การคมนาคมและการสื่อสาร 
  - ตัวช้ีวัด จ านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) จังหวัดสมุทรปราการมีจ านวน
อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดอยู่ในล าดับที่ 9 ของประเทศ คือ 229.5 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่ง
อาจเป็นเพราะมีจ านวนรถประเภทต่าง ๆ จ านวนมากเพราะจังหวัดท่ีมีความเจริญมาก มีประชากรอาศัยอยู่
จ านวนมากและพาหนะก็มีความจ าเป็นในการเดินทางต่อการท างานในชีวิตประจ าวันประกอบกับมีถนนเส้นหลัก
และเส้นรองหลายสายเป็นองค์ประกอบท่ีท าใหจ้ านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงมีมากในจังหวัดสมุทรปราการ 
  2.5) การมีส่วนร่วม 
  - ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชากรท่ีใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 จังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรท่ีใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 น้อยท่ีสุดในประเทศ         
มีประชากรท่ีใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 เพียงร้อยละ 52.02 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัด 
   - ตัวช้ีวัด จ านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในล าดับท่ี 3            
ของประเทศ ท่ีมีจ านวนองค์กรชุมชนน้อยท่ีสุด มีเพียง 13.53 แห่งต่อประชากรแสนคน เนื่องจากเป็นจังหวัด   
ท่ีมีความเป็นเมืองในระดับสูงหรือเป็นแหล่งอุตสาหกรรม จึงท าให้การรวมกลุ่มกันในรูปขององค์กรชุมชน
ค่อนข้างน้อย 
   - ตัวชี้วัด ร้อยละของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการเป็น
จังหวัดท่ีครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่นน้อยท่ีสุดของประเทศ โดยมีครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/
องค์กรในท้องถิ่นเพียง ร้อยละ 21.88 

ตารางที่ 2.4 แสดงดัชนีความก้าวหน้าจังหวัดสมุทรปราการตามขอ้มูลของตัวชี้วัด 
และล่าดับที่ของตัวชี้วัดในระดับประเทศ 

 
  แหล่งที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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2.1.4 เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 
 1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือส าคัญ     
ในการประเมินสถานการณ์ เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน รวมท้ังประเมินโอกาสและ 
ภัยคุกคามจากภายนอก ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
ก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ได้ดังนี้ 
 

  1.1) จุดแข็ง (Strengths) 
  (1) มีศักยภาพและโอกาสท่ีดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน
มากท่ีสุดของประเทศ (7,817 แห่ง) นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เช่ือมโยง (Supply Chain) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/เคมีภัณฑ์/พลาสติก/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป 
  (2) มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอันดับ 3 ของประเทศ (38,989 ราย) รองจากจังหวัดชลบุรี
และจังหวัดนนทบุรี มูลค่าทุนจดทะเบียนรวมจ่านวน 698,216.62 ล้านบาท 
  (3 ) มี โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบท่ีมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมชุมชน                   
ด้านความปลอดภัย สุขภาพประชาชน อาชีวอนามัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศและนานาชาติ 
  (4)  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP : Gross Provincial Product) ในปี       
พ.ศ. 2560 จ่านวน 717,053 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ระยอง  
และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัวจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด    
ต่อคน (GPP per capita) จ่านวน 343,215 บาท สูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ ซึ่งเอื้อต่อการออม        
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  (5) มีเส้นทางการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ อาทิ การขนส่งทางอากาศ              
ท่ีเป็น Hub of Southeast Asia การคมนาคมทางบก เช่น ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนาภิเษก            
และมีระบบขนส่งมวลชนท่ีทันสมัย เช่น รถไฟฟ้า มีท่าเรือและคลังสินค้า ส าหรับรองรับการขนส่งสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดไปสู่ท่าเรือน้ าลึกจ านวนมาก  
  (6) มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค น้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต และสาธารณูปการ 
  (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ             
เอื้อต่อการพัฒนาพื้นท่ี รองรับการลงทุนและการขยายตัวของเมืองรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  (8) มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสงกรานต์พระประแดง            
ของชาวไทยรามัญ ประเพณีรับบัว และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย มีช่ือเสียง และมีศักยภาพ              
ในการรองรับนักท่องเท่ียว เช่น วัดบางพลีใหญ่ใน สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลจอมเกล้า องค์พระสมุทรเจดีย์ 
เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฟาร์มจระเขแ้ละสวนสัตว์สมุทรปราการ ตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง ตลาดคลองสวนร้อย
ปี ตลาดโบราณบางพลี อ าเภอบางพลี การท่องเท่ียวทางน้ าคลองส าโรง และพื้นท่ี บางกะเจ้าหรือกระเพาะหมู           
ซึ่งนิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ได้ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดของกรุงเทพ (the lung of Bangkok) 
รวมท้ังพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะพัฒนา 
  (9) จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองปริมณฑลท่ีมีการขยายตัวด้านท่ีอยู่อาศัย และการค้า            
การลงทุน ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
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  1.2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
   (1) มีประชากรแฝง ประมาณ 1.2 ล้านคนเศษ และแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 200,000 
คน ซึ่งประชากรเหล่านี้จะขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าบ้านท่ีจะร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีและด ารงรักษาไว้            
ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีงดงามเพื่อให้เป็นเสน่ห์ของเมืองส าหรับแขกผู้มาเยือน และขาดความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด 
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด และส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้น อีกท้ังยังเพิ่มภาระด้านการบริการ
ด้านสุขอนามัย การศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการศาสนสถาน 
   (2) จังหวัดสมุทรปราการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society (มีประชากรผู้สูงอายุ             
ร้อยละ 14) ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ GDP รายได้ต่อหัวประชากร การออม การลงทุน งบประมาณ              
และการคลัง ผลิตภาพแรงงาน การจ้างงาน และความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
   (3) การพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับผังเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่นความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การขยายตัวชุมชนเมืองและสภาวะการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาการสูญเสียพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ปัญหามลพิษทางน้ า ขยะมูลฝอยมลพิษ               
ทางเสียง และมลพิษทางอากาศ 
   (4) ขาดการบูรณาการแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง            
แผนลดและขจัดมลพิษที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย ฯลฯ 
   (5) การขาดแคลนแรงงานวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีมีทักษะ (Skilled Labor) อาทิ ช่างฝีมือ 
แรงงานท่ีมีทักษะการใช้ภาษาสากลและภาษาอาเซียน รวมท้ังปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ 
   (6) ปัญหาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาพื้นท่ีของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม              
ส่งผลให้ประชากรมีช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคมมากขึ้น 
    (7) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ขาดการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) และขาดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมท้ังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Technology Transfer) 
   (8) ท่ีดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้การลงทุนภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น  
     (9) ภาคการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 

  1.3) โอกาส (Opportunities) 
   (1) เป็นพื้น ท่ีรองรับการขยายตัวของกรุง เทพมหานครและภาคตะวันออกส่งผล              
ต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดด้านการพัฒนาเมืองเช่น การขยายรถไฟฟ้าจ านวนอย่างน้อย 3 สายทาง        
โดยสายสีม่วง จากกรุงเทพสู่จังหวัดสมุทรปราการท้ังฝ่ังอ าเภอพระประแดง บนถนนสุขสวัสด์ิ และสายสีเหลือง        
จากลาดพร้าวผ่านถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพารักษ์มาส าโรง ปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว 1 สายทาง ได้แก่        
สายสีเขียว ฝ่ังอ าเภอเมืองสมุทรปราการบนถนนสุขุมวิท ส่งผลให้การเดินทางสะดวกขึ้น ซึ่งได้เปรียบในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนการขนส่งสินค้าและบริการ 
   (2) เป็นท่ีต้ังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศ
ของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องหลากหลายสาขา             
ท้ังภาคการผลิต การค้า การบริการการศึกษา การท่องเท่ียว และท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนา
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้เป็นฮับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
   (3) กระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ อาทิ 
กิจกรรมปั่นจักรยานบริเวณบางกระเจ้าหรือกระเพาะหมูท่ีเป็นปอดของกรุงเทพและเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์              
แบบ One day Trip สอดคล้องกับศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวภายในจังหวัดและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน               
ในเชิงธุรกิจ สินค้า และบริการ  
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   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดยก าหนดให้ภาคกลางเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวช้ันน า ศูนย์กลางการผลิตอาหาร
และสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์รวมการท่องเท่ียวของเอเชีย และจังหวัดสมุทรปราการถูกจัด
ให้อยู่ในแผนพัฒนาเมืองปริมณฑลเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ          
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และเมืองท่ีอยู่อาศัย 
   (5) ผังประเทศไทยปี พ.ศ. 2600 ก าหนดให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นศู นย์กลาง                
ด้านคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน 
 

  1.4) ภัยคุกคาม (Threats) 
   (1) ด้านเศรษฐกิจ 
   (1.1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า           
เพื่อการส่งออก รวมท้ังเศรษฐกิจภาคการค้าและการบริการท่ีพึ่งพาเศรษฐกิจโลก 
   (1.2) นโยบายการค้าเสรีและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค ท าให้ภาคอุตสาหกรรม            
การผลิตต้องปรับตัวในสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงเพื่อคงไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
   (1.3) ค่าจ้างแรงงานในประเทศสูงเมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน            
ในกลุ่มอาเซียน 
   (2) ปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคง อาทิเช่น 
   (2.1) เป็นแหล่งพักยาเสพติดและมีการแพร่ระบาดในพื้นท่ี เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง          
ท่ีมีเขตติดต่อกรุงเทพฯ และเป็นทางผ่านเช่ือมโยงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ง่าย  
   (2.2) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานและอยู่อาศัยยังไม่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อการควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2.3) ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย การก่อการร้าย          
ข้ามชาติ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
   (2.4) การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การบุกรุกป่าชายเลนและ           
ท่ีสาธารณะ ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนท่ีมี             
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
   (3) ด้านสังคม 
   (3.1) ภัยคุกคามด้านสุขภาพ เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าจากแรงงานข้ามชาติ  
   (3.2) ปัญหาด้านการจารจรติดขัดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 

 2) การก่าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อให้เห็นจุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของจังหวัดสมุทรปราการ
แล้ว ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์ก็จะถูกน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเมตริกซ์ โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix เพื่อก าหนดทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์และน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ต่อไป 
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ตารางที่ 2.5 การก่าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค (TOWS Matrix) 
 

ปัจจัย 
ภายใน 
ปัจจัย 

ภายนอก 

S W 

 

O 
 

 
ทางเลือกเชงิรุก 
(SO Strategy) 

 

ทางเลือกเชงิแก้ปัญหา 
(WO Strategy) 

 

T 
 

 
ทางเลือกเชงิป้องกัน 
(ST Strategy) 

 

ทางเลือกเชงิรับ 
(WT Strategy) 

  
 เทคนิค TOWS Matrix สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงไขว้ระหว่างปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วย จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) กับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T)  
ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์ทั้งส้ิน 4 คู่ 
 ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว น าไปสู่ทางเลือกประเด็นการพัฒนา           
4 กลุ่ม และสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.6 ทางเลือกประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 กลุ่ม 
 

ล่าดับ ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าอธิบาย 
1 เชิงรุก (SO Strategy) จังหวัดมีจุดแข็ง และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสเชิงบวก 

ดังนั้น สามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ประสานกับโอกาสให้เป็น
ประโยชน์อย่างสูงต่อจังหวัดได้ 

2 เชิงป้องกัน (ST Strategy) จังหวัดมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ภัยคุกคามจากภายนอกท่ีจังหวัดควบคุมไม่ได้ แต่สามารถใช้
จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอกได้ 

3 เชิงแก้ปัญหา (WO Strategy) จังหวัดมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาใช้แก้ไข
หรือแก้ปัญหาจุดอ่อนท่ีจังหวัดมีอยู่ 

4 เชิงรับ (WT Strategy) จังหวัดเผชิญกับท้ังจุดอ่อนและภัยคุกคามภายนอกท่ีจังหวัด
ไม่สามารถควบคุมได้ 

   
 2.1) ทางเลือกเชิงรุก (SO Strategy) 
 ได้มาจากการน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน  สามารถก าหนดทางเ ลือกได้  5 ทางเ ลือกการพัฒนาเ ชิงรุก คือ SO1  
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก โดยพัฒนานวัตกรรม และให้ความส าคัญกับ                 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น รวมท้ังเน้นการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ SO2 สนับสนุนการขยายตลาดการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า
และบริการ การพาณิชกรรม การท่องเท่ียว และการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้มี  
ความเข้มแข็งและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  SO3 ส่งเสริมและ
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พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และสุขภาพ ในแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด
สมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น ในบรรดานักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
SO4 พัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การค้าและการบริการ ส่งเสริมห่วงโซ่
คุณค่าในระบบเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งรองรับการค้าระดับสากล และ SO5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การจัดการด้านโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางคมนาคม
ทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน 
 

 2.2) ทางเลือกเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
 ได้มาจากการน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ภั ย คุกคามมาพิ จา รณาร่ ว มกัน  แ ต่ จั ง หวั ดสามารถ ใ ช้ จุ ดแข็ ง ท่ี มี อยู่ ในก ารป้อง กันภั ย คุกคาม  
ท่ีมาจากภายนอกได้ สามารถก าหนดทางเลือกได้ 5 ทางเลือกการพัฒนาเชิงป้องกัน คือ ST1 ส่งเสริมให้       
นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน Cluster อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจ  
ในพื้นท่ี (Value Chain) ขยายการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) 
และแรงงานในพื้นท่ี ST2 สร้างเสริมคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และวิถี
ชุมชนท่ีเป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว  โดยสร้างความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเท่ียวและนันทนา                 
การ รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย  ST3 ส่งเสริม
ให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม            
เป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง เพื่อควบคุมการใช้และพัฒนาที่ดินได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัย และป้องกันภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน  ST4 ส่งเสริมผู้ประกอบการและ      
นักลงทุนให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและส่ิงแวดล้อม โดยการน าเอาขยะโรงงานอุตสาหกรรมและเศษวัตถุดิบ      
ท่ีไม่ใช้แล้ว มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม 3R และการสร้างการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาล
โรงงานของชุมชน และ ST5 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวในกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศในอาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นเป้าหมายการท่องเท่ียวที่น่าสนใจและคุ้มค่า 
 

 2.3) ทางเลือกเชิงแก้ปัญหา (WO Strategy) 
 ได้มาจากการน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้จังหวัดมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
ปิดจุดอ่อนท่ีมีอยู่ สามารถก าหนดทางเลือกได้ 8 ทางเลือกการพัฒนาเชิงแก้ปัญหา คือ WO1 เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยสร้างเสริมค่านิยมรักษ์ถิ่นเพื่อร่วมกันด ารงรักษาอัตลักษณ์และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  WO2 ลดเหตุปัจจัยคุกคามต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนท้ังด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และกิจกรรมทางศาสนาท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ WO3 เน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทุกระดับ
และวิชาชีพเฉพาะด้าน รวมท้ังด้านภาษาสากล และภาษาเพื่อนบ้านให้มีขีดความสามารถในระดับสากลเพื่อ
สร้างโอกาสในการแข่งขัน WO4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่า และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
สนับสนุนการจัดท าแผนเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แผนลดและ
ขจัดมลพิษ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม WO5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรอบรู้
ด้านอัตลักษณ์อาเซียน (ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และชุมชน) รวมท้ังภาษาสากลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) WO6 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุกๆ มิติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาหมู่บ้านชุมชน และองค์กร             
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ภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย มีความสุข WO7 ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนตามแผน
ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดผลส าเร็จอย่างจริงจัง และ WO8 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
เกษตร โดยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  

 2.4) ทางเลือกเชิงรับ (WT Strategy) 
 ได้มาจากการน าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภาพในท่ีเป็นจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ภัยคุกคามมาพิจารณาร่วมกัน สามารถก าหนดทางเลือกได้ 3 ทางเลือกการพัฒนาเชิงรับ คือ WT1  
สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้านต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายการก่อการร้ายข้ามชาติ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรม          
ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการป้องกันอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยเสริมสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  WT2 พัฒนาระบบการบริการประชาชนและการบริหารจัดการท่ีดีของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ WT3 พัฒนาบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มี              
ความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและทักษะฝีมือแรงงาน รวมท้ังทักษะด้านภาษาสากล ภาษาเพื่อนบ้าน
รองรับประชาคมอาเซียน ASEAN Community 
 จากทางเลือกท่ีวิเคราะห์มาท้ังหมด 21 ทางเลือกการพัฒนา สามารถน ามาจัดกลุ่มรวมเป็นประเด็นการ
พัฒนาห ลักขอ ง จั งหวั ดสมุทรปราการ  ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ .  2561  – 2565  ไ ด้ ท้ั ง ส้ิ น  
5 ประเด็นการพัฒนา ซึ่งในแต่ละประเด็นการพัฒนาอาจประกอบด้วยทั้งทางเลือกเชิงรุก ทางเลือกเชิงป้องกัน 
ทางเลือกเชิงแก้ปัญหา และทางเลือกเชิงรับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ประเด็นยุการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
(SO1,SO2,ST1,ST4,WO4,WO8) 
   (2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และ        
การจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เพียงพอ   
เท่าเทียม และท่ัวถึง (SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,) 
   (3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (SO1,SO2,SO5) 
 (4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า  การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้ จักและ
ประทับใจของนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All) (SO2,SO3,ST2) 
   (5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  
โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน (WO1,WO2,WO6,WT1) 
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ภาพที่ 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างทางเลือกการพัฒนา และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสมุทรปราการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

ทางเลือกการพัฒนา SO Strategy 
SO1 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลก โดยพัฒนานวัตกรรม และให้ความส าคัญ

กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

SO2 สนับสนุนการขยายตลาดการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ      
การพาณิชกรรม การท่องเที่ยว และการจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานให้มี
ความเข้มแข็งและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

SO3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และสุขภาพ       
ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์  ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในบรรดา
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

SO4 พัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การค้าและการบริการ ส่งเสริม   
ห่วงโซ่คุณค่าในระบบเศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งรองรับบการค้าระดับสากล 

SO5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและโครงข่ายคมนาคม
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศของเอเชียและระบบโลจิสติกส์ของอาเซียน 

 

ทางเลือกการพัฒนา ST Strategy 
ST1 ส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน Cluster อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมมูลค่า   

ของห่วงโซ่เศรษฐกิจในพ้ืนที่ (Value Chain) ขยายการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรม       
ที่เก่ียวเนื่อง (Supply Chain) และแรงงานในพ้ืนที่ 

ST2 สร้างเสริมคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนที่เป็น     
อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  โดยสร้างความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ST3 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน            
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง เพ่ือควบคุมการใช้และพัฒนาที่ดินได้
อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย 
ปลอดภัย และป้องกันภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน 

ST4 ส่งเสริมผู้ประกอบการและนักลงทุนให้มีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยการน าเอาขยะ
โรงงานอุตสาหกรรมและเศษวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วย
นวัตกรรม 3 R และการสร้างการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลโรงงานของชุมชน 

ST5 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือให้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและคุ้มค่า 

 

ทางเลือกการพัฒนา WO Strategy 
WO1 เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสร้างเสริมค่านิยมรักษ์ถิ่นเพ่ือร่วมกันด ารงรักษาอัตลักษณ์  

และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
WO2 ลดเหตุปัจจัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริการประชาชนทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกิจกรรมทางศาสนาทั้งในเชิงคุณภาพและ    
เชิงปริมาณ 

WO3 เน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทุกระดับและวิชาชีพเฉพาะด้าน รวมทั้งด้านภาษาสากล และ
ภาษาเพ่ือนบ้านให้มีขีดความสามารถในระดับสากลเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

WO4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่า และส่งเสริมกระบวนการมี      
ส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดท าแผนเชิงบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนลดและขจัดมลพิษ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

WO5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรอบรู้ด้านอัตลักษณ์อาเซียน (ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคม 
และชุมชน) รวมทั้งภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

WO6 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุก ๆมิติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนาหมู่บ้านชุมชน 
และองค์กรภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย มีความสุข  

WO7 ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการให้เกิดผลส าเร็จอย่าง
จริงจัง 

WO8 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ทางเลือกการพัฒนา WT Strategy 
WT1 สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้านต่าง ๆ อาทิ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย การก่อการร้ายข้ามชาติ สินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการป้องกันอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

WT2 พัฒนาระบบการบริการประชาชนและการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเด็นการพัฒนา 
 

1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อ
การแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศ
คู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์
แ ล ะฟื้ นฟู ท รั พย าก รธ ร รม ชา ติ แ ละ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(SO1,SO2,ST1,ST4,WO4,WO8) 
 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และ 
การจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(SO5,WO2,WO3,WO7,WT1,) 
 
3. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพื่อลด
ต้นทุ น และ เพิ่ ม ขี ด ค วามสามารถ ในก ารแข่ ง ขั น
(SO1,SO2,SO5) 
 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า  
การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All) 
(SO2,SO3,ST2) 
 
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภั ยคุ ก ค ามค วามมั่ น ค ง  พ ร้อมทั้ งพัฒนาวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
(WO1,WO2,WO6,WT1) 
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 
2.2.1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Vision) 
 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นท่ี (Area Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

 
2.2.2 พันธกิจ (Mission) 
 

 1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดท่ีอยู่กับชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 2) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน  Logistic เช่ือมโยง 
Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 
 4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
 5) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลกับ
การพัฒนาเมือง 
 6) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (GAP) 
 7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล 
 
2.2.3 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
 

 1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ได้รับบริการทาง
การแพทย์ท่ีดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ท่ีเพียงพอ 
 3) ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปาฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิต
ชุมชน และกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเพิ่ม
จ านวนนักท่องเท่ียว การกลับมาเท่ียวซ้ า เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 
2.2.4 ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues)  
 

 1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน 
และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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 2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
 3) ส่งเสริมระบบ Logistics เ ช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับ                 
เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา      
แหล่งท่องเท่ียว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้ จักและประทับใจของนักท่องเท่ียว              
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All)  
 5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 
2.2.5 ต่าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning) 
 

 1) เมืองอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการส่งออก (Eco-Industrial Town) 
 2) เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ 
และการพาณิชย์ 
 3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ท่ีรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6  ต่าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning) 

จังหวัดสมุทรปราการ 

เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่ง 
และกระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า 

การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์ 

เมืองปริมณฑลน่าอยู่ 
ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 

เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก 
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2.2.6 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ตารางที่ 2.7 ความสอดคล้องประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผนงาน/ค่าเป้าหมาย (ป ี2563) 

1.ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมให้มี
ศั ก ย ภ า พ เ พ่ื อ ก า ร
แข่งขันในภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาการค้า
กั บ เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน  โดยพัฒนา
กระบวนการผลิ ต ท่ี
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ งแวดล้อม รวมท้ัง
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.1ภาคอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพในการแข่งขัน
เพิ่ มขึ้ นภายใ ต้ กา ร
ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1.1.1 สร้างเสริมจิตส านึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลยภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1.1.2 สนับสนุนการป้องกันปัญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
และน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3 R's (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลด
ต้นทุน        

1.1 ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1-5 ที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ (ร้อยละ 15) 

1.1.3 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างย่ังยืน 

1.2 จ านวนโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (15 แห่ง) 

1.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

1.3 การยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.สมุทรปราการ 
(ระดับที่ 1 - 5)  (ระดับที่ 2) 

1.2ส่งเสริมเกษตรกร
ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.2.1 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้การรับรองมาตรฐาน 
(GAP)  
1.2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสม สามารถน าไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
1.2.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยเพิ่มศักยภาพ
ด้านพืช ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล  
1.2.4 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน           

1.4 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย (GAP) (ร้อยละ 5) 

1.2.5 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 1.5 จ านวนเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าด้วย
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (50) 

1.3 ชุมชนและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก า ร
คุ ณ ภ า พ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่ วนร่ วมอ ย่า ง เป็ น
ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1.3.1 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap และการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

1.6 ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่ (ร้อยละ 5) 

1.3.2 เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เสี่ยง โดยการประเมินสุขภาพของ
ประชาชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง 

1.7 ร้อยละของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบกองขยะหรือพื้นที่เสี่ยงได้รับ
การเฝ้าระวังและดูแลด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 

1.3.3 เร่งบูรณะและฟื้นฟูแม่น้ าสายหลักไม่ให้เสื่อมโทรมมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1.3.4 สร้างเสริมระบบการป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง และการเฝ้าระวังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของดิน    

1.8 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งน้ าได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน (ร้อยละ 20) 

1.3.5 สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.9 ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนที่ เข้ามาเป็นสมาชิก
อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ทสม.) (ร้อยละ 10) 
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ตารางที่ 2.7 ความสอดคลอ้งประเดน็การพฒันา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ต่อ) 
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนงาน/ค่าเป้าหมาย (ปี 2563) 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย
ยกระดับรายได้และ
ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
การศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
สาธา รณูปโภคและ
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ใ ห้
เ พียงพอ  เ ท่า เ ทียม 
และท่ัวถึง 

2.1 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม 
เพื่อให้ เกิดความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม
กันในสังคม 

2.1.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะด้านฝีมือ
แรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการมี
งานท าของประชาชน 

2.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ร้อยละ 2) 
2.2 ร้อยละที่ลดลงของจ านวนการว่างงาน (ร้อยละ 5) 

2.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและ
การค้าพร้อมกับการเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง 

2.3 จ านวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (100) 
2.4 ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ร้อยละ 10) 

2.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้านมีการน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2.5 ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 20) 
2.6 ร้อยละ/จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เกณฑ์วัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 6) 

2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการให้บริการทางการศึกษา การ
สาธารณสุข การกีฬา  ศาสนสถาน ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.7 จ านวนที่เพิ่มขึ้นของถนนสายหลักและสายรองที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม (10) 
2.8 (8) ร้อยละที่ลดลงของประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคติดต่อ (ร้อยละ 5) 

2.1.5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถ
รองรับการแข่งขันของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

2.9 ร้อยละของนักเรียนทุกกลุ่มการศึกษามีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-net’ N-net, V-net, T-net) เพิ่มขึ้นจากการปีการศึกษาที่ผ่านมา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ค่าเฉลี่ยคะแนน (ร้อยละ 3) 
2.10 สัดส่วนการศึกษาสายอาชีวะต่อสายสามัญเพิ่มขึ้น (40:60) 
2.11 ผู้เรียนทุกกลุ่มการศึกษามีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs 8Rs ) 

2.1.6 ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการตลาดสินค้า 
OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค 

2.12 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  (ร้อยละ 20) 

2.1.7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงงาน
โดยใช้โรงงานเป็นกลไกในการสนับสนุน 

2.13 จ านวนชุมชนรอบโรงงานเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนของโรงงานในแหล่งชุมชน 
(5) 
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ตารางที ่2.7 ความสอดคล้องประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ต่อ) 
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนงาน/ค่าเป้าหมาย (ปี 2563) 

3. ส่งเสริมระบบ Logistics 
เชื่ อมโยง เขตเศรษฐกิจ
อาเซี ยน และประเทศคู่
เ จ ร จ า ก า ร ค้ า กั บ เ ข ต
เศรษฐกิจอาเซี ยน  โดย
พัฒนาการบริหารจัดการ 
และปรับปรุงโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3 . 1  เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุก
รูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้
งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหลัก/สายรอง สะพาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้
โดยสะดวก 
3.1.2 ก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนนสายหลักและสายรอง เพื่ออ านวยความ
สะดวก และเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ 
3.1.3 รณรงค์ และบังคับใช้กฏหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจร
และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 

3.1 จ านวนที่เพิ่มขึ้นของถนนสายหลัก/สายรอง และ
สะพานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง/ซ่อมแซม (15) 
3.2 ร้อยละที่ลดลงของอุบัติเหตุด้านการจราจรใน
จังหวัดสมุทรปราการ (ร้อยละ 5) 

3.1.4 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งระบบราง
และพัฒนาที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 

3.3 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชน (ร้อยละ 10) 

4. ส่ ง เส ริมกิจกรรมการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ 
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พัฒนาแหล่ ง ท่อ ง เ ท่ีย ว 
สินค้า   การบริการและ
ประชาสัมพันธ์ให้ เป็น ท่ี
รู้ จักและประ ทับใจของ
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย (Tourism 
for All) 

4.1 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
สิ่ งอ านวยความสะดวกให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมี
ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

4.1.1 .พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ตอบสนองต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม (Tourism for All)  
4.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสายหลัก และสายรองให้ได้มาตรฐานสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

4.1 จ านวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ได้มาตรฐานสากล (12) 

4.1.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่ายทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

4.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 
11) 

4.1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.1.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip 

4.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อย
ละ 17) 

4.1.7 พัฒนาทักษะในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
4.1.8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งจัดหาช่องทางการจ าหน่ายให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค 

4.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน/สัมมาชีพ (ร้อยละ 10) 
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ตารางที่ 2.7 ความสอดคล้องประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ต่อ) 
ประเด็นกระ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

5. เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน โดยการ
พัฒนาระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภั ย
คุกคามความมั่ นคง 
พ ร้ อ ม ท้ั ง พัฒนาวิ ถี
ชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน 

5.1 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัย
คุ ก ค า มค ว า มมั่ นค ง รู ป แ บ บ ใ ห ม่  
รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบน
วิถีทางประชาธิปไตย 

5.1.1 สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านภัยคุกคาม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง เพื่อป้องกันและ
เตรียมการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน 
5.1.2 สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยใน
การสร้างความสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
5.1.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนเข้ามามีบทบาท ในการปฏิบั ติการข่าวสารสนับสนุน
การด าเนินการเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและเป็นปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ามาเป็น
เครือข่ายการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคง (ร้อยละ 
10) 
5.2 ร้อยละที่ลดลงของหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพ
ติดรุนแรง (ร้อยละ 10) 

5.1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาคประชาชนและชุมชน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อน
บ้าน 
5.1.5 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(ร้อยละ 2) 

5.1.6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการข่าวด้านความมั่นคง ด้วยการบูรณาการทุกภาค
ส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

5.4 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของศูนย์ประสานงานอาสา 
สมัครประชาธิปไตยหมู่บ้าน (ร้อยละ 2) 

5.2 ประชาชนมีความพร้อมในการ
เผชิญกับปัญหาสาธารณภัย และภัย
พิบัติทุกรูปแบบ 

5.2.1 ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนสามารถบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การ
ป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น 
5.2.2 สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและรับมือสาธารณภัย ภัยพิบัติ และโรค
อุบัติใหม่ 

5.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ (ร้อย
ละ 20) 
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2.2.7 สรุปภาพรวมการจัดท่าแผนของจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7  สรุปภาพรวมการจัดท่าแผนของจังหวัดสมุทรปราการ 
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1) ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับ
เขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.8 สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
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2) ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.9  สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 2 

                                                  แผนพฒั
นาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)            | 140 

 



แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | 141 
 

3) ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10  สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
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4) ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า        
การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักและประทับใจของนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.11  สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
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5) ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
ความมั่นคง พร้อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.12  สรุปภาพรวมประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
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2.2.8 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 



กจิกรรมหลักที่ 2.2 ส ารวจและ
ออกแบบการพฒันาพื้นที่โดยรอบ
สถานีรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนเพื่อ
รองรับระบบการขนส่งทางรางใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริม
โรงงานอตุสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
อย่างย่ังยืน (CSR Beginner ,CSR
 - DIW and CSR - DIW 
Continuous )

กจิกรรมหลักที่ 2.21 ส่งเสริมและ
ยกระดับเครือข่ายอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ 15 จังหวัด

กจิกรรมหลักที่ 2.10 ส่งเสริม
มาตรฐาน Leather Working 
Group (LWG) เพื่อยกระดับการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์

ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ส่งเสริมอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกจิอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากบัเขตเศรษฐกจิอาเซียน  โดยพฒันากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาระบบการตลาด การบรหิารจัดการสินค้า 
(Logistics)

การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุนการผลิต และสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน

การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการผลิต

กจิกรรมหลักที่ 2.1 วางและ
ออกแบบวางผังพฒันาพื้นที่เฉพาะ 
เพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง
ทะเลสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับ
โรงงานอตุสาหกรรมสีเขียว Green
 Industry

กลางน้้า ปลายน้้าต้นน้้า

กจิกรรมหลักที่ 1.2 การพฒันา
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาด  3R

กจิกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีธรรมาภิบาล
ทางธุรกจิและส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมหลักที่ 1.3 การสร้างและ
พฒันาเครือข่ายอตุสาหกรรมรักษ์
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 1.1 ฉลากคาร์บอน
 (Carbon Reduction )

กจิกรรมหลักที่ 2.18 พฒันา
โรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ/
อตุสาหกรรมสีเขียว จังหวัด
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.6 อตุสาหกรรม
คาร์บอนต่ า

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 1 หน้าที่ 1



ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า

การวิจัย พัฒนา (R&D) และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการผลิต

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน

การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุนการผลิต และสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์

กจิกรรมหลักที่ 2.16 วิจัยและ
พฒันานวัตกรรมการจัดมลพษิ
อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลักที่ 2.4 ส่งเสริมการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดแนว
ป้องกนัมลพษิ (buffer zone) ใน
พื้นที่พฒันาเมือง

กจิกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมให้
สถานประกอบการน าของเสียมา
ใช้ประโยชน์ และการพฒันาธุรกจิรี
ไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้
ประโยชน์กากอตุสาหกรรม

กจิกรรมหลักที่ 2.22 ทวนสอบ
และประเมินผลเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ และพฒันาเครือข่าย
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด

กจิกรรมหลักที่ 2.20 พฒันา
บุคลากรด้านอตุสาหกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจด้านกฎหมาย
ผังเมืองและส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมหลักที่ 2.7 เปิดบ้าน
โรงงาน (Open house) กลุ่ม
อตุสาหกรรมฟอกหนัง

กจิกรรมหลักที่ 2.19 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนในโรงงาน
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

กจิกรรมหลักที่ 2.8 ยกระดับการ
ก ากบัดูแลโรงงานเพื่อการบริหาร
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่ดี ส าหรับกลุ่ม
อตุสาหกรรมฟอกหนัง

กจิกรรมหลักที่ 2.17 ศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงกฏ ระเบียบ ให้เอือ้ต่อ
การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ

กจิกรรมหลักที่ 2.5 พฒันา
เครือข่ายอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Industry Network) และ
สร้างการมีส่วนร่วมจังหวัด
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.13 ยกระดับ
อตุสาหกรรมแบบครบวงจร 
ส าหรับอตุสาหกรรมฟอกหนังและ
ผลิตภัณฑ์หนัง

 การบรหิารจัดการสินค้า 
(Logistics)

การพัฒนาระบบการตลาด

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 1 หน้าที่ 2



การวิจัย พัฒนา (R&D) และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการผลิต

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน

การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุนการผลิต และสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์

 การบรหิารจัดการสินค้า 
(Logistics)

การพัฒนาระบบการตลาด

กจิกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมความ
เชื่อมโยงอตุสาหกรรมหลักกบั
ชุมชนเพื่อให้เกดิการผลิตในระดับ
อตุสาหกรรม (CSV)

กจิกรรมหลักที่ 2.14 ศูนย์พฒันา
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Center) จังหวัดสมุทรปราการ

ปลายน้้า

กจิกรรมหลักที่ 2.15 ศูนย์พฒันา
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Center) ส่วนกลาง

กจิกรรมหลักที่ 2.9 ยกระดับแผน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินโรงงาน
อตุสาหกรรม นอกเขตพื้นที่นิคม
อตุสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมมีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
ต้นน้้า กลางน้้า

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 1 หน้าที่ 3



กจิกรรมหลักที่ 3.11 การรักษา
คุณภาพน้ าให้เหมาะสมในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกจิ

กจิกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริมการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพเพื่อ
การค้า

กจิกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมการ
ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้
สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า

กจิกรรมหลักที่ 3.12 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สายพนัธ์ุเป็ดปากน้ า

กจิกรรมหลักที่ 3.7 ส่งเสริมการ
ผลิตกล้วยน้ าว้าคุณภาพเพื่อการค้า

กจิกรรมหลักที่ 3.9 จัดงาน 
"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
และของดีเมืองปากน้ า"

กจิกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการ
ผลิตมะพร้าวน้ าหอมเพื่อการค้า

กจิกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริม
การผลิตและแปรรูปสินข้าว
ปลอดภัยได้มาตรฐาน

กจิกรรมที่ 3.21 การตรวจติดตาม
และเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้า
เกษตรระดับจังหวัด

กจิกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมการ
ผลิตและอนุรักษ์ส้มเทพรสคุ้งบาง
กระเจ้า

ปลายน้้า
การแปรรปูและสรา้งมูลค่าเพ่ิมการวิจัย พัฒนา (R&D) และ

ออกแบบผลิตภัณฑ์
การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการ
พัฒนาเกษตรกร

การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุน

การพัฒนาระบบการตลาดการขนส่งและจัดการบรหิารสินค้า
 (Logistics)

ต้นน้้า กลางน้้า
การสรา้งมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

จกรรมที่ 3.17 เพิ่มช่องทางการ
ระบายผลผลิตทางการเกษตรแปลง
ใหญสู่่ผู้บริโภค

กจิกรรมที่ 3.18 ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

กจิกรรมหลักที่ 3.10 ส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปปลาสลิดเพื่อการค้า

กจิกรรมหลักที่ 3.16 พฒันา
ศักยภาพสหกรณ์การเกษตร เพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส. 
สมุทรปราการ จ ากดั ให้เข้มแข็ง

กจิกรรมหลักที่ 3.15 การพฒันา
คุณภาพข้าวแปลงใหญ่

กจิกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมการ
ผลิตกล้วยหอมคุณภาพเพื่อการค้า

กจิกรรมหลักที่ 3.14 เพิ่มช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้าของสถาบัน
เกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ ่
และกลุ่มอาชีพ

กจิกรรมหลักที่ 3.13 ส่งเสริม
การเล้ียงไกพ่ื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

กจิกรรมหลักที่ 3.8 ส่งเสริมการ
ผลิตพชืผักปลอดภัยจากสารพษิใน
โรงเรือน

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 1 หน้าที่ 4



กจิกรรมที่ 3.24 อ านวยการและ
ติดตามผลการด าเนินงาน

กจิกรรมหลักที่ 5.1 ส่งเสริมและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคอตุสาหกรรม

กจิกรรมที่ 3.23 ร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

กจิกรรมหลักที่ 3.20 ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ปากน้ าสู่ตลาดโลก

กจิกรรมที่ 3.25 จัดงาน "พรรณไม้
งานและมหกรรมสินค้าเกษตรเชิง
สร้างสรรค์"

ปลายน้้า
การวิจัย พัฒนา (R&D) และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการ
พัฒนาเกษตรกร

การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุน

การแปรรปูและสรา้งมูลค่าเพ่ิม การขนส่งและจัดการบรหิารสินค้า
 (Logistics)

การพัฒนาระบบการตลาด

กจิกรรมที่ 3.19 เชื่อมโยงตลาด
และสร้างเครือข่ายการค้าเกษตร
เชิงรุก

กจิกรรมที่ 3.22 การส่งเสริม
การบริโภคและการใช้วัตถุดิบ
สินค้า Q

กจิกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน

การสรา้งมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ต้นน้้า กลางน้้า

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 1 หน้าที่ 5



กจิกรรมหลักที่ 8.1 ออกแบบผังพฒันาพื้นที่เฉพาะ 
เพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลสมุทรปราการ

ชุมชนและแหล่งทรพัยากรธรรมชาติได้รบัการจัดการคุณภาพด้านสิง่แวดล้อม โดยการมีส่วนรว่มอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์และการ
เสรมิสรา้งความรู้

การฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

การบรหิารจัดการเพ่ือการอนุรกัษ์
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

การก่อสรา้ง ปรบัปรงุ และซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งเพ่ือ
ป้องกันปัญหา

การส้ารวจพ้ืนที่และการออกแบบเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
กลางน้้า ปลายน้้าต้นน้้า

กจิกรรมหลักที่ 8.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกนั
ตล่ิงและประตูระบายน้ า รวมทั้งทดระบายน้ าที่ได้รับ
ความเสียหาย ทรุดโทรม

กจิกรรมหลักที่ 6.2 ป้องกนัและแกไ้ขมลภาวะทาง
อากาศที่เป็นพษิที่เกดิจากขยะตกค้าง โดยการป้องกนั
 และควบคุม โรคในพื้นที่เส่ียง และพื้นที่วิกฤติ

กจิกรรมหลักที่ 7.1 ก าจัดวัชพชื และขุดลอกแหล่ง
น้ าและล ารางสาธารณะ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพน้ าในคลองสายหลักและคลองเชื่อมต่อ

กจิกรรมหลักที่ 8.2 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิงและ
ชายฝ่ังในพื้นที่เส่ียงภัยจากธรรมชาติ

กจิกรรมหลักที่ 6.1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้และสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานและผลิตภัณฑ์อืน่ๆ

กจิกรรมหลักที่ 7.3 รณรงค์และ
สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังมลพษิ
ด้านส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมหลักที่ 7.2 บ าบัดและ
ฟื้นฟคุูณภาพน้ าในคลองสายหลัก
และคลองเชื่อมต่อ

กจิกรรมหลักที่ 8.5 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบาย 
ทดน้ า เพื่อสนับสนุนระบบป้องกนัน้ าท่วมจังหวัด
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 8.6 กอ่สร้างเขื่อน คสล.ป้องกนัตล่ิง
บริเวณวัดสร่างโศก หมูท่ี่ 6 ต าบลคลองด่าน อ าเภอ
บางบ่อ

กจิกรรมหลักที่ 6.3 พฒันา
ศักยภาพด้านส่ิงแวดล้อม จังหวัด
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 6.4 บริหารจัดการ
ขยะและส่ิงแวดล้อม (การพฒันา
ระบบการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน จังหวัด
สมุทรปราการ)

กจิกรรมหลักที่ 8.4 ปรับปรุง
ระบบชลประทานในพื้นที่คุ้งบางกะ
เจ้าระยะที่ 1 ,2

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 1 หน้าที่ 6



กจิกรรมหลักที่ 3.5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีงด้านการเล้ียงสัตว์

กจิกรรมหลักที่ 4.7 แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 2.12 พฒันาผลิตภาพแรงงานเพื่อ
เพิ่มต้นทุนชีวิต

เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์

กจิกรรมหลักที่ 4.6 พฒันา รพ.จตุรทิศและ
ยกระดับสถานบริการสาธารณสุขรองรับการเข้าถึง
บริการประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและเขต
ปริมณฑล ส่งเสริมมาตรฐษนมุง่สู่ระดับสากล

กจิกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานวันคนพกิารสากล
ประจ าปี

การเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง และแนวทางพระราชด าริ

กจิกรรมหลักที่ 1.3 พฒันาเสริมสร้างทักษะแรงงาน 
(Skilled labour) เพื่อยกระดับศักยภาพและรองรับ
เทคโนโลยีขั้นสูง

กจิกรรมหลักที่ 1.11 การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลใน
สถานประกอบกจิการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะส้ันให้กบัผู้
ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณปูโภคสาธารณปูการให้เพียงพอ 

เท่าเทียม และทั่วถึง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า

การปรบัปรงุคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 2.4 การสนับสนุนการบูรณาการและการ
ขับเคล่ือนนโยบายในระดับอ าเภอและท้องที่

กจิกรรมหลักที่ 2.10 การพฒันาศักยภาพสถานประกอบ
กจิการให้สามารถกา้วเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย (Thai 
Labour Standaed) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Safety
 Thailand)

กจิกรรมหลักที่ 2.11 รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพแรงงานเพื่อ
อาชีวอนามัยในการท างานที่ดีสู่ไทยแลนด์ 4.0

กจิกรรมหลักที่ 1.4 การขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่
ให้กบัแรงงานนอกระบบ

กจิกรรมหลักที่ 3.6 เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 2 หน้าที่ 1



เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์การเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า

การปรบัปรงุคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 3.1 พฒันาหมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ความ
ย่ังยืน

กจิกรรมหลักที่ 3.4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน

กจิกรรมหลักที่ 1.5 พฒันาศักยภาพการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

กจิกรรมหลักที่ 3.7 รักสมุทรปราการ สร้าง
สมุทรปราการ ด้วยหลักเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ความ
ย่ังยืน

กจิกรรมหลักที่ 4.5 ส่งเสริมกจิกรรมกฬีาเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีให้กบัประชาชนทุกกลุ่มวัย

กจิกรรมหลักที่ 1.8 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพกิารจังหวัด
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 1.6 พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 1.9 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู สู่การปฏิบัติ

กจิกรรมหลักที่ 1.10 การยกระดับคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศให้แกส่ถานประกอบการในพื้นที่
อตุสาหกรรม

กจิกรรมหลักที่ 4.1 แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
และเพยีงพอ

กจิกรรมหลักที่ 4.2 พฒันาสถานศึกษาเพื่อให้เพยีงพอต่อ
การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กจิกรรมหลักที่ 5.1 สร้างเสริมทักษะและองค์ความรู้ให้กบั
บุคลากรทางการศึกษา

กจิกรรมหลักที่ 6.6 ส่งเสริมการขายสินค้า OTOP
 ด้วยการประชาสัมพนัธ์ การสร้างแบรนด์ และ
พฒันาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย

กจิกรรมหลักที่ 1.7 ฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อ
การพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 6.7 แสดงจ าหน่าย และกระจาย
สินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กบัเครือข่าย 
OTOP และกลุ่มวิสาหกจิชุมชน

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 2 หน้าที่ 2



เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์การเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า

การปรบัปรงุคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 7.6 ป้องกนั ควบคุมโรคไข้เลือดออก กจิกรรมหลักที่ 2.9 การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้ใช้
แรงงานสู่ความเป็น Excellent Labour

กจิกรรมหลักที่ 6.1 เสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่าย
ผู้ประกอบการทางธุรกจิ Biz Club เพื่อส่งเสริมการตลาด
สินค้าสู่สากล

กจิกรรมหลักที่ 2.5 พฒันาสุขภาพตามกลุ่มวัย ลดความ
เหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกคนในจังหวัด
สมุทรปราการมุง่สู่เมืองอตุสาหกรรมสุขภาพดี

กจิกรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพวิสาหกจิ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการสุนัขบ้า

กจิกรรมหลักที่ 2.7 พฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารจังหวัด
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 5.4 การยกระดับคุณภาพภาษาต่างประเทศ
ให้แกส่ถานศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยี

กจิกรรมหลักที่ 2.3 ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน

กจิกรรมหลักที่ 7.2 ป้องกนัและก าจัดโรคพษิสุนัขบ้า กจิกรรมหลักที่ 2.8 พฒันาคุณภาพชีวิตให้แกผู้่สูงอายุ
จังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
พฒันาด้านการเรียนการสอนให้มาตรฐานและปลอดภัย 
เพยีงพอต่อการใช้งาน

กจิกรรมหลักที่ 2.2 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

กจิกรรมหลักที่ 5.2 จัดหาส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และเพยีงพอต่อการใช้งาน

กจิกรรมหลักที่ 2.1 การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 2 หน้าที่ 3



เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์การเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า

การปรบัปรงุคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 4.4 พฒันาและสร้างเสริมการปฏิบัติตาม
หลักศีล 5 หลักธรรมของศาสนาเพื่อสร้างความภูมิคุ้มกนั
ให้กบันักเรียน นักศึกษา และประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 6.3 โครงการเพิ่มทักษะด้านการบริหาร
จัดการและส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้ผลิต OTOP ให้สามารถ
ด าเนินกจิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กจิกรรมหลักที่ 3.3 พฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่

กจิกรรมหลักที่ 4.3 พฒันาศาสนสถานและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

กจิกรรมหลักที่ 7.7 ป้องกนัและควบคุมโรคไข้หวัดนก 
ไข้หวัดใหญ ่และโรคมือเท้าปาก

กจิกรรมหลักที่ 2.13 เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่าย
พลังงานชุมชน

กจิกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี
ขึ้น โดยการลดรายจ่ายให้กบัประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 8.1  การศึกษาปัญหาด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม
 ด้านประชากรและประชากรแฝงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.14 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูล
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคล่ือนที่ (Energy
 Mobile Unit)

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 2 หน้าที่ 4



เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์การเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยการสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า

การปรบัปรงุคุณภาพชีวิตประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 7.5 เสริมสร้างสุขภาพที่ดีสู่วิถีชีวิต
สมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 7.3 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกนัโรค
ให้แกป่ระชาชน
กจิกรรมหลักที่ 7.4 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน

กจิกรรมหลักที่ 6.5 การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
สมุทรปราการพร้อมกา้วสู่ศตวรรษที่ 21

กจิกรรมหลักที่ 7.1 ลดอตัราการป่วย/ตายจากโรคที่เป็น
ปัญหาส าคัญอย่างสร้างสรรค์แบบบูรณาการ

กจิกรรมที่ 6.4 การพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร ของดีของเด่น
จังหวัดสมุทรปราการ

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 2 หน้าที่ 5



กจิกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงสัญญาณจราจรและส่ิงอ านวย
ความสะดวกในเส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง

กจิกรรมหลักที่ 1.2 กอ่สร้างถนนที่เป็นเส้นทางใหม่
เชื่อมถนนสายรอง

กจิกรรมหลักที่ 1.6 จัดต้ังศูนย์ควบคุมและส่ังการจราจร
ทางบก

กจิกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่
ช ารุด หรือทรุดโทรม

กจิกรรมหลักที่ 1.7 ป้ายจราจรอจัฉริยะอ านวยความ
สะดวกการจราจร

กจิกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองที่
ช ารุด หรือทรุดโทรม

กจิกรรมหลักที่ 1.10 ก ากบัคุณภาพ การค้า การส ารอง 
และความปลอดภัย สถานประกอบกจิการพลังงาน

กจิกรรมหลักที่ 2.1 ขยายช่องจราจรถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง

กจิกรรมหลักที่ 4.3 การจัดท าแผนแม่บทการพฒันาพื้นที่
การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้จังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 1.9 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั
สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครจราจรเชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบัติ

พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย

กจิกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

กจิกรรมหลักที่ 4.2 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ให้
ประชาชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันา
ที่ดิน

โครงสรา้งพ้ืนฐานทางการค้า การลงทุน การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

กจิกรรมหลักที่ 1.1 กอ่สร้างถนนที่เป็นเส้นทางใหม่
เชื่อมถนนสายหลัก

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ส่งเสรมิระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับ เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบรหิารจัดการ และปรบัปรงุโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

ให้สมบูรณย์ิง่ข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ิมขีดความสามารถโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรปูแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

พัฒนาความพรอ้มและสรา้งขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 3 หน้าที่ 1



พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายโครงสรา้งพ้ืนฐานทางการค้า การลงทุน การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

เพ่ิมขีดความสามารถโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรปูแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานของระบบโลจิสติกส์และชุมชน
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

พัฒนาความพรอ้มและสรา้งขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ

กจิกรรมหลักที่ 4.1 ส ารวจและออกแบบการพฒันา
พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟา้

กจิกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินเท้าและ
สะพาน

กจิกรรมหลักที่ 3.1 กอ่สร้างทางเดินเท้า คสล. และ
สะพาน

กจิกรรมหลักที่ 2.2 กอ่สร้างแนวถนนทางหลวงเดิม
และถนนตัดใหม่

กจิกรรมหลักที่ 4.4 การจัดท าแผนแม่บทการพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 3 หน้าที่ 2



กจิกรรมหลักที่ 1.1 พฒันาและ
ปรับปรุงถนนที่เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ

กจิกรรมหลักที่ 2.2 จัดกจิกรรม
ท่องเที่ยวแบบ “one day trip” 
และกจิกรรมเชิงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม

กจิกรรมหลักที่ 2.16 ส่งเสริม
กจิกรรมท่องเที่ยวเชิงกฬีา และ
นันทนาการ

กจิกรรมหลักที่ 2.9 จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์และกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.8 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการในช่วง
เทศกาลกลางปีใหม่

กจิกรรมที่ 4.2 พฒันาเครือข่ายการ
เฝ้าระวังในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กบันักท่องเที่ยวและ
บุคคลส าคัญบริเวณท่าอากาศยาน
สนามบินสุวรรณภูมิ

กจิกรรมหลักที่ 1.3 พฒันาเส้นทาง
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กจิกรรมหลักที่ 1.4 พฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว

กจิกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามของท้องถิ่น (งาน
ลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการ)

กจิกรรมหลักที่ 2.7 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งาน
สมโภชสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่
เป็นอตัลักษณ์ของพื้นที่

กจิกรรมหลักที่ 2.1 พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม

กจิกรรมหลักที่ 2.14 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
“ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย”

กจิกรรมหลักที่ 1.2 พฒันาและ
ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว

กจิกรรมหลักที่ 2.3 เพิ่มขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและ
เครือข่าย

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ส่งเสรมิกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ์และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า  การบรกิารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รูจ้ักและประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกกลุม่เป้าหมาย

(Tourism for All)

แหล่งท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งสินค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาให้มีคุณภาพสูม่าตรฐานสากล

พัฒนาระบบบรหิาร จัดการการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์ และ
บุคลากร

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
ท่องเที่ยว/ทรพัยากร

พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจบรกิารการท่องเที่ยว พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

กลางน้ า ปลายน้ าต้นน้ า

กจิกรรมหลักที่ 2.4 
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมที่ 4.1 การอ านวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัย
ให้กบันักท่องเที่ยวและบุคคล
ส าคัญในแหล่งท่องเที่ยว

กจิกรรมหลักที่ 3.1 เพิ่มทักษะการ
ผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน
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แหล่งท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งสินค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาให้มีคุณภาพสูม่าตรฐานสากล

พัฒนาระบบบรหิาร จัดการการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์ และ
บุคลากร

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
ท่องเที่ยว/ทรพัยากร

พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว พัฒนาธุรกิจบรกิารการท่องเที่ยว พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

กลางน้ า ปลายน้ าต้นน้ า

กจิกรรมหลักที่ 2.10 จัดกจิกรรมใน
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และ
งานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 3.5 จัดงานร่ืนรมย์
 ชมของดีสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.11 จัดงาน
ประเพณีรับบัว

กจิกรรมหลักที่ 3.4 จัดงานตลาด
น้ าดอกแกว้ในงานกาชาด

กจิกรรมหลักที่ 3.3 
ประชาสัมพนัธ์และจัดหาช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้า OTOP ให้ตรง
กบัความต้องการของผู้บริโภค

กจิกรรมหลักที่ 2.13 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 2.5 จัดงานร าลึกร.ศ.
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กจิกรรมหลักที่ 2.15 จัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ (Billboard)

กจิกรรมหลักที่ 2.6 จัดงานประเพณี
สงกรานต์
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กจิกรรมหลักที่ 3.1 พฒันาศักยภาพ
สมาชิกเครือข่ายการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการค้ามนุษย์

กจิกรรมหลักที่ 1.11 ครอบครัว
คุณธรรมน าชุมชนพน้ภัยยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 1.5 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ

กจิกรรมหลักที่ 2.6 สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งด้าน
แรงงานในสถานประกอบกจิการ

กจิกรรมหลักที่ 2.9 ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานรัฐพธีิและการจัดกจิกรรมของ
จังหวัดสมุทรปราการ 

กจิกรรมหลักที่ 1.10 สตรีไทย วิถีไทย วิถี
ชุมชนพอเพยีงต้านภัยยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
บริการและป้องกนัภัยในชุมชน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างด้านการข่าว เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

กจิกรรมหลักที่ 2.4 การแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

กจิกรรมหลักที่ 1.4 เสริมทักษะชีวิตแก่
เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 3.8 สร้างภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมตามศาสตร์พระราชา

กจิกรรมหลักที่ 1.3 การควบคุมตัวยาและ
ผู้ค้ายาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 1.12 ประชาชนเข้มแข็ง
ต้านภัยยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 1.1 การป้องกนักลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 3.2 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กบัสมาชิกเครือข่ายการเฝ้า
ระวังและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมูบ่้าน/ชุมชน

กจิกรรมหลักที่ 1.2 การแกไ้ขปัญหาผู้ติด
ยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กบัประชาชน และสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

กจิกรรมหลักที่ 1.14 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
เสรมิสรา้งความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยส์ินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่คง พรอ้มทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน

ประชาชนมีความมัน่คงปลอดภัยในชีวิต รา่งกาย และทรพัยส์ินจากภัยคุกคามความมัน่คงรปูแบบใหม่  รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย
ต้นน้้า

เสรมิสรา้งศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชน

ให้ความรูแ้ละการปลูกจิตส้านึก
ในระดับปัจเจกบุคคล

การบรหิารจัดการ การจัดระเบียบสังคม 
และการบังคับใช้กฎหมายการผลิต

กลางน้้า ปลายน้้า
การเผยแพร ่การประชาสัมพันธ์
และการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชน

การพัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งเพ่ือให้
เกิดความยัง่ยนื

กจิกรรมหลักที่ 1.9 อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

กจิกรรมหลักที่ 2.5 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การถวายความปลอดภัยให้กบัพระบรมวงศานุ
วงศ์ และการรักษาความปลอดภัยแกบุ่คคล
ส าคัญ

กจิกรรมหลักที่ 1.17 ส่งเสริมการจัดต้ัง TO 
BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
และสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการและชุมชน

กจิกรรมหลักที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาธิปไตย

กจิกรรมหลักที่ 1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน วิถีพอเพยีง

กจิกรรมหลักที่ 1.7 พฒันาเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 5 หน้าที่ 1



ต้นน้้า

กจิกรรมหลักที่ 3.5 สร้างความปลอดภัย
โดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลต าบลบางปู

กจิกรรมหลักที่ 1.16 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ต้านภัยยาเสพติด พระมหากษัตริย์

กจิกรรมหลักที่ 3.6 การป้องกนัและเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและการกระท าผิดกฎหมาย

กจิกรรมหลักที่ 2.2 รณรงค์ และประชาสัมพนัธ์
 เผยแพร่ เพื่อสร้างความตระหนักให้กบั
ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กจิกรรมหลักที่ 3.3 การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และพฒันา
เทคโนโลยีรองรับให้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่

กจิกรรมหลักที่ 1.13 มัสยิดสานใจป้องกนัภัยยา
เสพติด

กจิกรรมหลักที่ 3.4 การให้ความรู้แกน่ายจ้าง/
เจ้าของเรือประมงทะเลเกีย่วกบัการไม่บังคับ
ใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้

กจิกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเยาวชนรวมใจต้าน
ภัยยาเสพติด

                             ประชาชนมีความมัน่คงปลอดภัยในชีวิต รา่งกาย และทรพัยส์ินจากภัยคุกคามความมัน่คงรปูแบบใหม่  รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนรวมบนวิถีทางประชาธิปไตย

กจิกรรมหลักที่ 2.7 การเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระหว่าง
ครอบครัวอปุถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและ
เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

กจิกรรมหลักที่ 2.8 สร้างความ ปรองดอง   
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป

ให้ความรูแ้ละการปลูกจิตส้านึก
ในระดับปัจเจกบุคคล

กลางน้้า ปลายน้้า
เสรมิสรา้งศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชน

การบรหิารจัดการ การจัดระเบียบสังคม 
และการบังคับใช้กฎหมายการผลิต

การเผยแพร ่การประชาสัมพันธ์
และการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชน

การพัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งเพ่ือให้
เกิดความยัง่ยนื

กจิกรรมหลักที่ 3.7 เพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมในหมูบ่้าน/ชุมชน

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 5 หน้าที่ 2



เสรมิสรา้งศักยภาพแก่ประชาชน
กลางน้้า

ประชาชนมีความพรอ้มในการเผชิญกับปัญหาสาธารณภัย และภัยพิบัติทุกรปูแบบ
ต้นน้้า

การบรหิารจัดการ การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการป้องกันและการบรรเทาความ
เดือดรอ้น

ปลายน้้า
การเยีย่วยาผู้ได้รบัผลกระทบหรอืประสบปัญหาการเผยแพร ่การประชาสัมพันธ์การสรา้งเครอืข่าย

กจิกรรมหลักที่ 4.6 การเตรียมความ
พร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกีย่วกบัภัย
พบิัติต่าง ๆ

กจิกรรมหลักที่ 4.4 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และ
เตือนภัย

กจิกรรมหลักที่ 4.3 จัดหาอปุกรณ์ใน
การป้องกนัภัยพบิัติ การแจ้งเตือน การ
ระงับภัย การบรรเทาภัย

กจิกรรมหลักที่ 4.2 สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกดิภัยธรรมชาติ

กจิกรรมหลักที่ 4.5 การฟื้นฟ ูและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพบิัติที่เกดิขึ้น

กจิกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัประชาชน 
ในการป้องกนัภัยพบิัติเบื้องต้น

ห่วงโซ่มูลค่า ประเด็นการพฒันาที่ 5 หน้าที่ 3



 

ส่วนท่ี 3 
แบบสรุปบัญชีรายชดุโครงการ (จ.1)      
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
(จ.1.1) 

 

 

 

 



แบบ จ. 1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ตัวช้ีวัดของ
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผ่านการ
รับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 1-5 ที่
ใบรับรองยังไม่หมดอายุ

5 10 15 20 25 75

(2) จ านวนโรงงานที่
ได้รับการส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันใหส้ามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลิต 

5 10 15 20 25 75

(3) การยกระดับการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จ.สมุทรปราการ 

1 2 2 3 3 (1-3)

ค่าเป้าหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสมทุรปราการ

1.
ภาคอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้นภายใต้
การด าเนินธุรกิจที่
เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้
มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
การค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดย
พัฒนากระบวนการผลิตที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หน้าที่ 1



ตัวช้ีวัดของ
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

ค่าเป้าหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

2.
ส่งเสริมเกษตรกร
ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

(4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวนเกษตรกรที่
ได้รับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
(GAP)

5 5 5 5 5 25

(5) จ านวนเกษตรกร
เปา้หมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าด้วย
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
และทรัพย์สินทาง
ปญัญา

50 50 50 50 50 50

(6) ร้อยละที่ลดลงของ
ปริมาณขยะมูลฝอย
สะสมในพื้นที่ 

5 5 5 5 5 25

(7) ร้อยละของ
ประชาชนที่อยู่อาศัย
รอบกองขยะหรือพื้นที่
เส่ียงได้รับการเฝ้าระวัง
และดูแลด้านสุขภาพ 

(รอข้อมูลจาก 

10 10 10 10 40

3.
ชุมชนและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการจัดการ
คุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างเปน็
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หน้าที่ 2



ตัวช้ีวัดของ
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 – 2565

ค่าเป้าหมายประเด็นการพัฒนา แผนงาน

(8) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของแหล่งน้ าได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงและ
ฟื้นฟูเพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ าต้นทนุ 

20 20 20 20 80

(9) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชาชนที่
เข้ามาเปน็สมาชิก
อาสาสมัครเครือข่าย
เฝ้าระวังคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม (ทสม.) 

(รอข้อมูล ทสจ.)

10 10 10 10 10 50

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 หน้าที่ 3



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ 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        413,253,800        495,560,700          2,399,848,850 

           55,000,000        161,000,000        176,500,000          83,000,000          95,000,000            570,500,000 

1. โครงการที่ 1 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
มีธรรมาภิบาลธุรกิจและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

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 ฉลากคาร์บอน
(Carbon Footprint )

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

             3,000,000 -                                            -   - 3,000,000                          6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  3R

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

-                                  10,000,000 -                        -            4,000,000               14,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม
จงัหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

             2,000,000            2,000,000                      -    -            2,000,000                6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ใหม้ีธรรมาภิบาลทางธุรกิจและส่ิงแวดล้อม

1 5 สนง.พาณิชย์จงัหวัด
สมุทรปราการ

             2,000,000            2,000,000                      -    -            2,000,000                6,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1

แผนงานที่ 1

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

                       -              3,000,000            3,000,000            3,500,000            3,500,000               13,000,000 

2. โครงการที่ 2 เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3,4 2,5 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

           48,000,000        144,000,000        173,500,000          79,500,000          80,500,000            525,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 วางและออกแบบวาง
ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อปอ้งกันการกัด
เซาะชายฝ่ังทะเลสมุทรปราการ

1,3 5 1.สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง
2. อปท.ที่เกี่ยวข้อง

                       -                        -              6,000,000                      -                        -                  6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ส ารวจและออกแบบ
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนเพื่อรองรับระบบการขนส่ง
ทางรางในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ

1,3 5 1.สนง.โยธาธิการและผัง
เมือง
2. อปท.ที่เกี่ยวข้อง

                       -                        -              8,000,000                      -                        -                  8,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม้ีความรับผิดชอบต่อสังคม
 และชุมชนอย่างย่ังยืน (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 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การจดัแนวปอ้งกันมลพิษ 
(buffer zone) ในพื้นที่พัฒนาเมือง

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5,000,000             3,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           11,000,000              
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กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry
 Network) และสร้างการมีส่วนร่วม
จงัหวัดสมุทรปราการ

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,500,000             1,500,000           1,500,000           1,500,000           1,500,000           7,500,000               

กิจกรรมหลักที่ 2.6 อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า 2 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

-                         7,000,000           7,000,000           7,000,000           7,000,000           28,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.7 เปดิบา้นโรงงาน 
(Open house) กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง

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 ยกระดับการก ากับดูแล
โรงงานเพื่อการบริหารจดัการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี ส าหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1,000,000             1,000,000           1,000,000           -                       -                       3,000,000               

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 ส่งเสริมมาตรฐาน 
Leather Working Group (LWG)
เพื่อยกระดับการจดัการส่ิงแวดล้อม
และผลิตภัณฑ์

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3,000,000             3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           15,000,000              
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กิจกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมใหส้ถาน
ประกอบการน าของเสียมาใช้ประโยชน์ 
และการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า
และใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                         1,000,000           1,000,000           - 1,000,000           3,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมหลักกับชุมชนเพื่อให้
เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (CSV)

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2,000,000             2,000,000           2,000,000           -                       -                       6,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 2.13 ยกระดับอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร ส าหรับอุตสาหกรรมฟอก
หนังและผลิตภัณฑ์หนัง

2 2,5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 15,000,000           100,000,000        100,000,000        35,000,000         35,000,000         285,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 2.14 ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) 
จงัหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

2,500,000             2,500,000           4,000,000           4,000,000           4,000,000           17,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.15 ศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) 
ส่วนกลาง

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2,000,000             2,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           7,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 2.16 วิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมการจดัมลพิษอุตสาหกรรม

2 2,5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                         2,000,000           2,000,000           1,000,000           1,000,000           6,000,000               
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กิจกรรมหลักที่ 2.17 ศึกษาเพื่อปรับปรุง
กฏ ระเบยีบ ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาเมือง
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 
จงัหวัดสมุทรปราการ

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7,000,000             7,000,000           7,000,000           7,000,000           7,000,000           35,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.19 ส่งเสริมการบริหารจดั
การพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2 5 สนง.พลังงานจงัหวัด
สมุทรปราการ

7,000,000             7,000,000           7,000,000           2,000,000           2,000,000           25,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.20 พัฒนาบคุลากรด้าน
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้าน
กฎหมายผังเมืองและส่ิงแวดล้อม

2 5 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัด
สมุทรปราการ

-                      -                    8,000,000           -                    -                    8,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 2.21 ส่งเสริมและยกระดับ
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จงัหวัด

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                      -                    -                    7,000,000           7,000,000           14,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 2.22 ทวนสอบและ
ประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
15 จงัหวัด

2 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม -                      -                    -                    7,000,000           7,000,000           14,000,000              
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           29,099,100          41,099,100          35,359,150          29,253,800          51,560,700            186,371,850 

3. โครงการที่ 3 ส่งเสริมการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐาน

1,2,3,4 2,5 หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

           29,099,100          41,099,100          28,359,150          22,253,800          44,560,700            165,371,850 

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน

1,2,3,4 2,5 1.สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมส่งเสริม
การเกษตร 
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง
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 ส่งเสริมการผลิต
มะม่วงน้ าดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิง
การค้า

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

             2,000,000            2,500,000            4,160,300            3,402,000            5,000,000               17,062,300 

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมการผลิต
และอนุรักษ์ส้มเทพรสคุ้งบางกระเจา้

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

               500,000              500,000              885,300              299,000            1,100,000                3,284,300 

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ส่งเสริมการผลิต
มะพร้าวน้ าหอมเพื่อการค้า

1 2 1.สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

               400,000              400,000            1,222,800              780,000            2,000,000                4,802,800 

แผนงานที่ 2
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กิจกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริมการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับคุณภาพเพื่อการค้า

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

             1,200,000            1,200,000            1,571,060              913,000            1,200,000                6,084,060 

กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริมการผลิตกล้วย
หอมคุณภาพเพื่อการค้า

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

               600,000              600,000            1,559,300  -            3,000,000                5,759,300 

กิจกรรมหลักที่ 3.7 ส่งเสริมการผลิตกล้วย
น้ าว้าคุณภาพเพื่อการค้า

1 2 สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

               500,000              500,000                      -    -            1,000,000                2,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.8 ส่งเสริมการผลิต
พืชผักปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือน

1 ๒ สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

             3,000,000            3,000,000                      -              3,850,000            4,000,000               13,850,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.9 จดังาน "มหกรรมสินค้า
เกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ า"

1 2 หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

             4,000,000            4,500,000            4,025,500            4,025,500            4,500,000               21,051,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.10 ส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปปลาสลิดเพื่อการค้า

1 2 สนง.ประมงจงัหวัด
สมุทรปราการ

               200,000              200,000  -              700,000              400,000                1,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.11 การรักษาคุณภาพน้ า
ใหเ้หมาะสมในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ

2 2 สนง.ประมงจงัหวัด
สมุทรปราการ

             2,000,000            2,000,000            1,222,890  -            2,000,000                7,222,890 

กิจกรรมหลักที่ 3.12 ส่งเสริมและอนุรักษ์
สายพันธ์ุเปด็ปากน้ า

1 2 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด
สมุทรปราการ

             1,300,000            1,300,000            1,294,950            1,855,400            2,000,000                7,750,350 
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กิจกรรมหลักที่ 3.13 ส่งเสริมการเล้ียงไก่
พื้นเมืองใหไ้ด้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

1 2 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัด
สมุทรปราการ

             1,300,000            1,300,000            1,267,950            1,819,400            1,700,000                7,387,350 

กิจกรรมหลักที่ 3.14 เพิ่มช่องทาง
การจ าหน่ายสินค้าของสถาบนัเกษตรกร 
เกษตรกรแปลงใหญ่ และกลุ่มอาชีพ

1 2 สนง.สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

             3,600,000            3,600,000                      -    -            3,600,000               10,800,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.15 การพัฒนาคุณภาพ
ข้าวแปลงใหญ่

2 2 สนง.สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

               100,000              100,000  -  -              200,000                   400,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.16 พัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า 
ธกส. สมุทรปราการ จ ากัด ใหเ้ข้มแข็ง

1 2 สนง.สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

               400,000              400,000                      -    -              400,000                1,200,000 

กิจกรรมที่ 3.17 เพิ่มช่องทางการระบาย
ผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญ่สู่ผู้บริโภค

1 2 สนง.สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

               350,000              350,000                      -    -              400,000                1,100,000 

กิจกรรมที่ 3.18 ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และ
ทรัพย์สินทางปญัญา

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดสมุทรปราการ

               500,000              500,000                      -                144,600              144,600                1,289,200 

กิจกรรมที่ 3.19 เชื่อมโยงตลาด
และสร้างเครือข่ายการค้าเกษตรเชิงรุก

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดสมุทรปราการ

             5,000,000            5,000,000                      -    -            7,000,000               17,000,000 

กิจกรรมที่ 3.20 ยกระดับผลิตภัณฑ์ปากน้ า
สู่ตลาดโลก

1 2 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวัดสมุทรปราการ

                       -            11,000,000          11,000,000            3,548,800            4,000,000               29,548,800 

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 1 หน้าที่ 8



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมที่ 3.21 การตรวจติดตามและ
เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจงัหวัด

2 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

                 20,000                20,000                20,000                20,000                20,000                   100,000 

กิจกรรมที่ 3.22 การส่งเสริมการบริโภค
และการใช้วัตถุดิบสินค้า Q

2 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

                 30,000                30,000                30,000                30,000                30,000                   150,000 

กิจกรรมที่ 3.23 ร้านอาหารวัตถุดิบ
ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

2 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

                 30,000                30,000                30,000                30,000                30,000                   150,000 

กิจกรรมที่ 3.24 อ านวยการและติดตามผล
การด าเนินงาน

1 2 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวัด
สมุทรปราการ

                 69,100                69,100                69,100                69,100                69,100                   345,500 

กิจกรรมที่ 3.25 จดังาน "พรรณไม้งานและ
มหกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์"

1 2 ส านักงานเกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ

 -  -  -            5,016,300            5,016,300               10,032,600 

4. โครงการที่ 4  ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชน

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

                       -                        -             2,500,000           2,500,000           2,500,000                7,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

                       -                        -              2,500,000            2,500,000            2,500,000 7,500,000
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5. โครงการที่ 5 ส่งเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

                       -                        -             4,500,000           4,500,000           4,500,000              13,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 5.1 ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

1 5 สนง.อุตสาหกรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ

                       -                        -              4,500,000            4,500,000            4,500,000 13,500,000

         136,000,000        580,977,000        276,000,000        301,000,000        349,000,000          1,642,977,000 

6. โครงการที่ 6 การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนตาม
 Roadmap โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

1,2,3 3 สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ และ 
อปท.ทุกแห่ง

3,000,000 116,000,000 3,000,000 3,000,000 108,000,000 233,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปน็พลังงานและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

1,2,3 5 1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 18,000,000

แผนงานที่ 3
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กิจกรรมหลักที่ 6.2 ปอ้งกันและแก้ไข
มลภาวะทางอากาศที่เปน็พิษที่เกิดจากขยะ
ตกค้าง โดยการปอ้งกัน และควบคุม โรคใน
พื้นที่เส่ียง และพื้นที่วิกฤติ

1,3 5 1.สนง.สาธารณสุข
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.3 พัฒนาศักยภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม จงัหวัดสมุทรปราการ

1 5 สนง. ศึกษาธิการจงัหวัด
สมุทรปราการ

- 100,000,000 - - 100,000,000 200,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 6.4 บริหารจดัการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม (การพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จงัหวัดสมุทรปราการ)

1 5 สนง. ศึกษาธิการจงัหวัด
สมุทรปราการ

- 5,000,000 - - 5,000,000 10,000,000              

7. โครงการที่ 7 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ าในแม่น้ าและล าคลอง

1,2,3 5 สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
สมุทรปราการ และ 
อปท.ทุกแห่ง

22,000,000 34,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 119,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 7.1 ก าจดัวัชพืช และขุด
ลอกแหล่งน้ าและล ารางสาธารณะ เพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ าในคลองสาย
หลักและคลองเชื่อมต่อ

1,2,3 5 1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.ส านักงานชลประทาน
ที่ 11 
กรมชลประทาน
4.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

           18,000,000          30,000,000          18,000,000          18,000,000          18,000,000             102,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7.2 บ าบดัและฟื้นฟู
คุณภาพน้ าในคลองสายหลักและคลอง
เชื่อมต่อ

1,3 5 1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

             2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000               10,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 7.3 รณรงค์และสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวังมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม

2 5 1.สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000 2,000,000            1,000,000 1,000,000 1,000,000 7,000,000
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8. โครงการที่ 8 สร้างเสริมระบบป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยภิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง และสนับสนุน
ระบบป้องกันน้ าท่วมจังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 5 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สมุทรปราการ

111,000,000 430,977,000 245,000,000 270,000,000 213,000,000 1,269,977,000

กิจกรรมหลักที่ 8.1 ออกแบบผังพัฒนาพื้นที่
เฉพาะ เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล
สมุทรปราการ

1 5 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัด
สมุทรปราการ

6,000,000 96,000,000                      -    -          48,000,000 150,000,000

กิจกรรมหลักที่ 8.2 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกัน
ตล่ิงและชายฝ่ังในพื้นที่เส่ียงภัยจากธรรมชาติ

1,2 5 1.สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
3. อ าเภอทุกอ าเภอ

20,000,000 90,300,000 150,000,000 200,000,000 50,000,000 510,300,000

กิจกรรมหลักที่ 8.3 ปรับปรุงซ่อมแซม
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงและประตูระบายน้ า 
รวมทั้งทดระบายน้ าที่ได้รับความเสียหาย 
ทรุดโทรม

2 5 ส านักงานชลประทานที่ 
11 กรมชลประทาน

75,000,000 172,200,000 60,000,000 60,000,000 105,000,000 472,200,000

กิจกรรมหลักที่ 8.4 ปรับปรุงระบบ
ชลประทานในพื้นที่คุ้งบางกะเจา้ระยะที่ 1 ,
 2

2 5 ส านักงานชลประทานที่ 
11 กรมชลประทาน

                         - 25,000,000 25,000,000                        -                        - 50,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 8.5 ปรับปรุงซ่อมแซม
ประตูระบาย ทดน้ า เพื่อสนับสนุนระบบ
ปอ้งกันน้ าท่วมจงัหวัดสมุทรปราการ

3 5 1.สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000

กิจกรรมหลักที่ 8.6 ก่อสร้างเขื่อน คสล.
ปอ้งกันตล่ิงบริเวณวัดสร่างโศก หมู่ที่ 6 
ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบอ่

3 5 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

                       -   37,477,000                      -                        -                        -   37,477,000

ยุทธศาสตร์ชาติ แหล่งงบประมาณ
  1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จงัหวัด
  2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
  3 หมายถึง ยุทธศาตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน
  5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
  6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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แบบ จ. 1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

แผนงาน ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด

2 2 2 2 2 10

(2) ร้อยละที่ลดลงของ
จ านวนการว่างงาน 

5 5 5 5 5 25

(3) จ านวน
ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

100 100 100 100 100 100

แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสมทุรปราการ

ประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และ
การจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการใหเ้พียงพอ เทา่เทยีม 
และทั่วถึง

1.
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการ
สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพื่อใหเ้กิด
ความเสมอภาคและ
ความเทา่เทยีมกันใน
สังคม

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที ่2 หนา้ที ่1



แผนงาน ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย

(4) ร้อยละของ
ผู้ประกอบการได้รับ
การคุ้มครองด้าน
ทรัพย์สินทางปญัญา

10 10 10 10 10 50

(5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่มีการ
น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 มาใช้ในชีวิตประจ าวัน

20 20 20 20 20 100

(6) ร้อยละ/จ านวน
หมู่บา้น/ชุมชนที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเปน็
หมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเกณฑ์
วัดของ
กระทรวงมหาดไทย 
เพิ่มขึ้น 

6 6 6 6 6 30

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที ่2 หนา้ที ่2



แผนงาน ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย

(7) จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของถนนสายหลักและ
สายรองที่ได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

5 5 10 10 15 45

(8)ร้อยละที่ลดลงของ
ประชาชนที่เสียชีวิต
จากโรคติดต่อ

5 5 5 5 5 25

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที ่2 หนา้ที ่3



แผนงาน ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย

(9) ร้อยละของ
นักเรียนทกุกลุ่ม
การศึกษามีมีคะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net’ 
N-net, V-net, T-net) 
เพิ่มขึ้นจากการปี
การศึกษาที่ผ่านมา ทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของค่าเฉล่ียคะแนน

3 3 3 3 3 15

(10) สัดส่วนการศึกษา
สายอาชีวะต่อสาย
สามัญเพิ่มขึ้น 

30:70 35:65 40:60 45:55 50:50

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที ่2 หนา้ที ่4



แผนงาน ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย

(11) ผู้เรียนทกุกลุ่ม
การศึกษามีทกัษะและ
คุณลักษณะในศตวรรษ
 ที่ 21 (3Rs 8Rs )

100 100 100 100 100 100

(12) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
OTOP 

20 20 20 20 20 100

(13) จ านวนชุมชนรอบ
โรงงานเปา้หมายที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการ
สนับสนุนของโรงงาน
ในแหล่งชุมชน

5 5 5 5 5 5

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที ่2 หนา้ที ่5



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ 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        334,428,000          1,709,490,000 

       237,978,000          440,028,000        271,328,000        425,728,000        334,428,000          1,709,490,000 

1. โครงการที่ 1 ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคม
อาเซียน

1,2,3 2,3,4 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 1

          8,000,000           18,600,000           7,000,000           7,500,000          17,500,000              58,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพหลักสูตร
ระยะส้ันใหก้ับผู้ว่างงาน และผู้ด้อยโอกาส

2 3,4 สถาบนัพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 1

           1,000,000              1,000,000            1,000,000            1,000,000            1,000,000                5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางพระราชด าริ

1 4 ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดและอ าเภอ
ทุกอ าเภอ

           2,000,000              2,000,000                      -              1,000,000            2,000,000                7,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเสริมสร้างทักษะ
แรงงาน (Skilled labour) เพื่อยกระดับ
ศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง

2 3,4 สถาบนัพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 1

           2,000,000              2,000,000                      -   - 2,000,000                6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 การขยายโอกาสในการ
สร้างอาชีพใหม่ใหก้ับแรงงานนอกระบบ

1 4 สนง.แรงานจงัหวัด
สมุทรปราการ

           1,000,000                800,000            1,000,000              500,000              500,000                3,800,000 

แผนงานที่ 1

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจดัการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ถึง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพ
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3 3,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           1,000,000              1,000,000            1,000,000            1,000,000            1,000,000                5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพประชาชน

3 3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           1,000,000              1,000,000            1,000,000            1,000,000            1,000,000                5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้
 ลดรายจา่ย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสจงัหวัดสมุทรปราการ

3 3,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-              1,000,000            1,000,000            1,000,000            1,000,000 4,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
คนพิการจงัหวัดสมุทรปราการ

3 3,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-              2,000,000            2,000,000            2,000,000            2,000,000 8,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 1.9 การส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การ
ปฏิบติั

1 3 1. สนง. ศึกษาธิการ
จงัหวัดฯ
2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบรีุ

- 5,000,000 - - 5,000,000 10,000,000              

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หน้าที่ 2



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 1.10 การยกระดับคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่สถานศึกษาและ
สถานประกอบการในพื้นที่

1 3,4 1. สนง. ศึกษาธิการ
จงัหวัดฯ
2. สนง. เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6
3. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบรีุ

- 2,000,000 - - 2,000,000 4,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 1.11 การเสริมสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลในสถานประกอบกิจการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า

1 2 สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จงัหวัดฯ

 -                800,000                      -    -  -                   800,000 

2. โครงการที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน

1,2,3 2,3,4,5 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สมุทรปราการ

       105,210,000          123,210,000          94,510,000        235,910,000        120,610,000            679,450,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 การเตรียมความพร้อม
ผู้สูงอายุ

1 4 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวัดสมุทรปราการ

           3,000,000  -                      -    -            3,000,000                6,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ 1 4 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จงัหวัดสมุทรปราการ

           3,000,000              3,000,000                      -    -            3,000,000                9,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ฝึกอาชีพเด็กและ
เยาวชน

1,2 3,4 สนง.ศึกษาธิการ
จงัหวัดสมุทรปราการ

           2,000,000              2,000,000            3,000,000            2,000,000            2,000,000               11,000,000 

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หน้าที่ 3



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 2.4 การสนับสนุน
การบรูณาการและการขับเคล่ือนนโยบาย
ในระดับอ าเภอและท้องที่

1,2 6 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

           6,000,000              6,000,000                      -              8,000,000            6,000,000               26,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึง
บริการของประชาชนทุกคนในจงัหวัด
สมุทรปราการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรม
สุขภาพดี

1,2 3,4,5 สนง.สาธารณสุข
จงัหวัดสมุทรปราการ

           2,000,000            20,000,000                      -           135,000,000          15,000,000             172,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จดังานวันคนพิการ
สากลประจ าปี

3 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           1,500,000              1,500,000            1,500,000            1,500,000            1,500,000                7,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการจงัหวัดสมุทรปราการ

3 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           4,310,000              4,310,000            4,310,000            4,310,000            4,310,000               21,550,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุจงัหวัดสมุทรปราการ

3 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

         81,900,000            81,900,000          81,900,000          81,900,000          81,900,000             409,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.9 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ใช้แรงงานสู่ความเปน็ Excellent
 Labour

1 2,3 สนง. สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จงัหวัดฯ

- 540,000 - - 540,000 1,080,000

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หน้าที่ 4



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 2.10 การพัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบกิจการใหส้ามารถ
ก้าวเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย (Thai 
Labour Standaed) ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย (Safety Thailand)

1 2,3,4 สนง. สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จงัหวัดฯ

- 160,000 - - 160,000 320,000

กิจกรรมหลักที่ 2.11 รณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพแรงงานเพื่ออาชีวอนามัยในการ
ท างานที่ดีสู่ไทยแลนด์ 4.0

1,2 2,3,4 สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวัด

 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000                4,800,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.12 พัฒนาผลิตภาพ
แรงงานเพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิต

1 2,3,4 สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวัด

 - 1,100,000 1,100,000 500,000 500,000                3,200,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เพิ่มสมรรถนะด้าน
การบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงาน
ชุมชน

2 2,3,4 สนง.พลังงานจงัหวัด
สมุทรปราการ

           1,000,000              1,000,000            1,000,000 1,000,000 1,000,000                5,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.14 เพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์บริการข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเคล่ือนที่ (Energy Mobile
 Unit)

2 2,3,4 สนง.พลังงานจงัหวัด
สมุทรปราการ

             500,000                500,000              500,000 500,000 500,000                2,500,000 
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3. โครงการที่ 3 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืน

1,2 1,2,3,4 สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

7,218,000 7,418,000 11,918,000 17,918,000 16,918,000 61,390,000

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความย่ังยืน

1,2 1 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

5,000,000 5,000,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 41,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ดีขึ้น โดยการลดรายจา่ย
ใหก้ับประชาชน

1 4 สนง.พลังงานจงัหวัด
สมุทรปราการ

2,000,000 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 6,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฏีใหม่

2 1,2 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

               63,000                  63,000                63,000                63,000                63,000 315,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน

2 3,4 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

             135,000                135,000              135,000              135,000              135,000 675,000

กิจกรรมหลักที่ 3.5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเล้ียงสัตว์

2 3,4 กรมปศุสัตว์                20,000                  20,000                20,000                20,000                20,000 100,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 เพิ่มศักยภาพศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

1,2 3,4 กรมส่งเสริมการเกษตร  -              1,200,000            1,200,000            1,200,000            1,200,000 4,800,000

กิจกรรมหลักที่ 3.7 รักสมุทรปราการ สร้าง
สมุทรปราการ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ความย่ังยืน

1,2 1 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

 -  -  -            4,000,000            4,000,000 8,000,000
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4. โครงการที่ 4 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้
ครอบคลุม และเพียงพอกับการใช้บริการ
ของประชาชนในพ้ืนที่

1,2,3 3,4,6 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

69,000,000 202,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 496,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.1 แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้านสาธารณูปโภค
 สาธารณูปการ ใหค้รอบคลุมและเพียงพอ

1,2,3 4 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

10,000,000 4,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 44,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.2 พัฒนาสถานศึกษา
เพื่อใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1,2,3 4 1.สนง.ศึกษาธิการ
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศาสนสถานและ
ส่งเสริมการปฏิบติัตามหลักธรรมของศาสนา

1,2,3 4 1.สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

           2,000,000 2,000,000 2,000,000            2,000,000            2,000,000 10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาและสร้างเสริม
การปฏิบติัตามหลักศีล 5 หลักธรรมของ
ศาสนาเพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันใหก้ับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

1,2,3 3 1.สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

 -              3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000               12,000,000 
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กิจกรรมหลักที่ 4.5 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีใหก้ับประชาชน
ทุกกลุ่มวัย

1,2,3 3 1.ส านักงานการกีฬา
แหง่ประเทศไทย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

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
เข้าถึงบริการประชาชนในจงัหวัด
สมุทรปราการและเขตปริมณฑล ส่งเสริม
มาตรฐษนมุ่งสู่ระดับสากล

1,2 3,4 1.สนง.สาธารณสุข
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงสาธารณสุข
 3. ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

10,000,000 37,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 77,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.7 แก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการประชาชน

1,2 4,6 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.กรมการปกครอง
4. สนง.ที่ดินจงัหวัดฯ 
5. สนง. สาธารณสุข
จงัหวัดฯ

17,000,000 96,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 173,000,000
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5. โครงการที่ 5 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยเพียงพอต่อการใช้บริการ

1,2,3 3,4,6 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ

11,000,000 25,000,000 25,000,000 32,000,000 32,000,000 125,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.1 สร้างเสริมทักษะและ
องค์ความรู้ใหก้ับบคุลากรทางการศึกษา

1,2 3,4 1.สนง.ศึกษาธิการ
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ

1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.2 จดัหาส่ือการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน

1,2 3,4,6 1.สนง.ศึกษาธิการ
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ

5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนใหม้าตรฐานและปลอดภัย เพียงพอต่อ
การใช้งาน

1,2,3 3,4,6 1.สนง.ศึกษาธิการ
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กระทรวงศึกษาธิการ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 45,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.4 การยกระดับคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่สถานศึกษาด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี

1 3,4 1. สนง. ศึกษาธิการ
จงัหวัดฯ
2. สนง. เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6
3. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบรีุ

- - - 7,000,000 7,000,000 14,000,000              
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6. โครงการที่ 6 พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/
วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริม
การตลาดสินค้าสู่สากล

1,2 2,4 สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

17,350,000 24,100,000 17,200,000 16,700,000 32,700,000 108,050,000

กิจกรรมหลักที่ 6.1 เสริมสร้างการรวมกลุ่ม
เครือข่ายผู้ประกอบการทางธุรกิจBiz Club 
เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล

1 2 สนง.พาณิชย์จงัหวัด
สมุทรปราการ

1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจงัหวัด
สมุทรปราการ

1,2 2,3 1.สนง.เกษตรจงัหวัด
สมุทรปราการ 
2.สนง. พลังงาน
จงัหวัดฯ

             350,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,550,000

กิจกรรมหลักที่ 6.3 เพิ่มทักษะด้านการ
บริหารจดัการและส่งเสริมการตลาดกลุ่ม
ผู้ผลิต OTOP ใหส้ามารถด าเนินกิจการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 2,3 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

 - 5,200,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 20,700,000

กิจกรรมหลักที่ 6.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารของดีของเด่นจงัหวัดสมุทรปราการ

1,2 2 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

 - 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

กิจกรรมหลักที่ 6.5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสมุทรปราการพร้อมก้าวสู่ศตวรรษ
ที่ 21

1,2 2 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 32,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 6.6 ส่งเสริมการขายสินค้า 
OTOP ด้วยการประชาสัมพันธ์ การสร้าง
แบรนด์ และพัฒนาบรรจภัุณฑ์ใหท้ันสมัย

1 2 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

10,000,000         10,000,000           -                    - 10,000,000         30,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 6.7 แสดงจ าหน่าย และ
กระจายสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ
เครือข่าย OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

1 2,4 สนง. พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 15,000,000

7. โครงการที่ 7 ควบคุมและป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อในคน/สัตว์ และโรคอุบัติ
ใหม่

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 ลดอัตราการปว่ย/ตาย
จากโรคที่เปน็ปญัหาส าคัญอย่างสร้างสรรค์
แบบบรูณาการ

1 3 สนง.สาธารณสุข
จงัหวัดสมุทรปราการ

5,000,000           5,000,000             -                    - 5,000,000           15,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 7.2 ปอ้งกันและก าจดัโรค
พิษสุนัขบา้

1,2,3 3,4 1.กรมปศุสัตว์
2.องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

1,000,000           1,000,000             1,000,000           1,000,000           1,000,000           5,000,000               

กิจกรรมหลักที่ 7.3 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันโรคใหแ้ก่ประชาชน

3 3,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

2,000,000           1,500,000             1,500,000           1,500,000           1,500,000           8,000,000               
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หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

กิจกรรมหลักที่ 7.4 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
โรคเอดส์ในชุมชน

3 3,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

2,000,000           2,000,000             2,000,000           2,000,000           2,000,000           10,000,000              

กิจกรรมหลักที่ 7.5 เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
สู่วิถีชีวิตสมุทรปราการ

3 3,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

10,000,000         30,000,000           30,000,000         30,000,000         30,000,000         130,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 7.6 ปอ้งกัน ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

3 4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

100,000             100,000               100,000             100,000             100,000             500,000                  

กิจกรรมหลักที่ 7.7 ปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก

1,2,3 4 1.กรมปศุสัตว์
2.องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

100,000             100,000               100,000             100,000             100,000             500,000                  

8. โครงการที่ 8  โครงการศึกษาปัญหา
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ด้านประชากร
และประชากรแฝงในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ

1 3,4 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ

-                   -                     6,000,000          6,000,000          -                   12,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 8.1  การศึกษาปญัหาด้าน
สังคม ส่ิงแวดล้อม ด้านประชากรและ
ประชากรแฝงในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ

1 3,4 สนง.สาธารณสุข
จงัหวัดสมุทรปราการ

-                    -                     6,000,000           6,000,000           - 12,000,000              

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หน้าที่ 12



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

งบประมาณด าเนินการบัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)

ยุทธศาสตร์ชาติ แหล่งงบประมาณ
  1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
  2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3 หมายถึง ยุทธศาตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
  6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน

แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จงัหวัด
แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 2 หน้าที่ 13



แบบ จ. 1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของถนนสายหลัก/สาย
รอง และสะพานที่
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม

10 10 15 15 20 70

(2) ร้อยละที่ลดลงของ
อุบติัเหตุด้าน
การจราจรในจังหวัด
สมุทรปราการ

5 5 5 5 5 25

(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชน 

10 10 10 10 10 50

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ 
Logistics เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับ
เขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งใหส้มบรูณ์ย่ิงขึ้น 
เพื่อลดต้นทนุและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

1.
เพิ่มขีดความสามารถ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งทกุรูปแบบ 
เพื่อใหส้อดคล้องกับ
การใช้งานของระบบโล
จิสติกส์และชุมชน

แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสมทุรปราการ

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ค่าเป้าหมาย

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ 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 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพ่ือเช่ือมโยง
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 ก่อสร้างถนนที่เปน็
เส้นทางใหม่เชื่อมถนนสายหลัก

1,2 2 1.สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม

          20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000         100,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ก่อสร้างถนนที่เปน็
เส้นทางใหม่เชื่อมถนนสายรอง

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 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายหลักที่ช ารุด หรือทรุดโทรม

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

          50,000,000           75,000,000           50,000,000         500,000,000         250,000,000         925,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมระบบ Logistics เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหารจดัการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

แผนงานที่ 1

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายรองที่ช ารุด หรือทรุดโทรม

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง
ชนบทสมุทรปราการ
2.กระทรวงคมนาคม
3.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
4.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

        140,000,000         280,000,000         500,000,000         700,000,000         600,000,000       2,220,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปรับปรุงสัญญาณ
จราจรและส่ิงอ านวยความสะดวกใน
เส้นทางคมนาคมสายหลัก สายรอง

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
2.สนง.แขวงทางหลวง
ชนบทสมุทรปราการ
3.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
4.กระทรวงคมนาคม
5.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

          80,000,000           80,000,000           80,000,000         100,000,000         100,000,000         440,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.6 จดัต้ังศูนย์ควบคุมและ
ส่ังการจราจรทางบก

1,2 2 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ

          10,000,000           50,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           90,000,000 

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 2



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ปา้ยจราจรอัจฉริยะ
อ านวยความสะดวกการจราจร

1,2 2 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ
3.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ

          10,000,000           30,000,000         100,000,000         100,000,000         100,000,000         340,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเสริมความ
ปลอดภัยใหแ้ก่ผู้ขับขี่รถจกัรยานยนต์

1,2 2,4 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ
3.กรมขนส่งทางบก

          10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.9 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจใหก้ับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร
จราจรเชิงวิชาการและเชิงปฏิบติั

1,2 1,2,6 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ

          10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           10,000,000           50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.10 ก ากับคุณภาพ การค้า
 การส ารอง และความปลอดภัย สถาน
ประกอบกิจการพลังงาน

1,2 1,2,6 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

              800,000               800,000               800,000               800,000               800,000            4,000,000 

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 3



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

2. โครงการที่ 2 พัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมและ
ระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงเส้นทางค้าหลัก

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 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขยายช่องจราจร
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 ก่อสร้างแนวถนน
ทางหลวงเดิมและถนนตัดใหม่

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 พัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือ
เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก สาย
รอง

1,2,3 2 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

         40,000,000          40,000,000          40,000,000          40,000,000          40,000,000        200,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ก่อสร้างทางเดินเท้า 
คสล. และสะพาน

1,2,3 2 1.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

          20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000         100,000,000 

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 4



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ทางเดินเท้าและสะพาน

1,2,3 2 1.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

          20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000         100,000,000 

4. โครงการที่ 4 วางผังเมืองการพัฒนา
พ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
เพ่ือรองรับระบบการขนส่งทางรางในเขต
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 ส ารวจและออกแบบ
การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า

1 2 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัด
สมุทรปราการ

8,000,000 -                       -                       -                       -                       8,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 4.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
 ใหป้ระชาชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาที่ดิน

2 2 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัด
สมุทรปราการ

2,000,000 2,000,000 -                    2,000,000 2,000,000 8,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 4.3 การจดัท าแผนแม่บท
การพัฒนาพื้นที่การจดัระเบยีบการใช้
ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าจงัหวัดสมุทรปราการ

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

- 25,000,000 - - - 25,000,000

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 5



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 4.4 การจดัท า
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จงัหวัด
สมุทรปราการ

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

- - 40,000,000 - - 40,000,000

ยุทธศาสตร์ชาติ แหล่งงบประมาณ
  1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จงัหวัด

แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
  3 หมายถึง ยุทธศาตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน
  5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
  6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

  2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 6



แบบ จ. 1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

แผนงาน ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) จ านวนที่เพิ่มขึน้ของ
แหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา ได้
มาตรฐานสากล

12 12 12 12 12 60

(2) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
จ านวนนกัทอ่งเที่ยว

10 11 11 12 12 56

(3) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการทอ่งเที่ยว

10 15 17 17 19 78

(4) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
มูลค่าการจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/
สัมมาชีพ

10 10 10 10 10 50

ประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสมทุรปราการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดย
การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว สินค้า การ
บริการและประชาสัมพันธ์ใหเ้ปน็ที่รู้จัก
และประทบัใจของนักทอ่งเที่ยวทกุ
กลุ่มเปา้หมาย (Tourism for All)

1.
แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับ
การพัฒนาส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหม้ีความ
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและมี
ความปลอดภัยต่อ
นกัทอ่งเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้ง
สินค้าและบริการด้าน
การทอ่งเที่ยวได้รับการ
พัฒนาใหม้ีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ 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        325,700,000          1,437,700,000 

       250,000,000        243,100,000        298,200,000        320,700,000        325,700,000          1,437,700,000 

1. โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวก
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวประจ าจังหวัด

1,2,3 2,3,4 สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ

         40,000,000          47,000,000          43,000,000          45,000,000          43,000,000            218,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุง
ถนนที่เปน็เส้นทางเชื่อมโยงด้านการ
คมนาคมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ

1,2,3 2 1.สนง.แขวงทางหลวง
สมุทรปราการ
2.สนง.แขวงทางหลวง
ชนบทสมุทรปราการ
3.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
4.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
5.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

         30,000,000          32,000,000          30,000,000          30,000,000          30,000,000             152,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที ่4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว สินค้า  การบริการและประชาสัมพันธใ์ห้เป็นทีรู่้จกัและประทับใจของนักท่องเทีย่วทุกกลุม่เป้าหมาย (Tourism for
 All)

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

แผนงานที่ 1

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

1,2,3 2,4 1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

           5,000,000            5,000,000            5,000,000            7,000,000            5,000,000              27,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเส้นทางจกัรยาน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

1,2,3 2,3 1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

           5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000              25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาส่ิงอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

1,2 2 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัด 
2.อ าเภอทุกอ าเภอ 
3.ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ 
4.การท่องเที่ยวแหง่
ประเทศไทย

 -            5,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000              14,000,000 

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 2



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

2. โครงการที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 1,2,3 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ

       155,000,000        136,100,000        195,200,000        220,700,000        227,700,000            934,700,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่เปน็ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม

1,2 2 1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
3. ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

         10,000,000          25,000,000          25,000,000          42,000,000          42,000,000             144,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 จดักิจกรรมท่องเที่ยว
แบบ “one day trip” และกิจกรรม
เชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ

1 2 1.สนง.วัฒนธรรม
จงัหวัดสมุทรปราการ
2. สนง. ท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ
2.สนง.
พระพุทธศาสนา
จงัหวัดสมุทรปราการ

5,000,000 12,000,000                      -   - 10,000,000              27,000,000 

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 3



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และเครือข่าย

2 2,3 1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ 
2.สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัด 
3.สนง.ศึกษาธิการ
จงัหวัด 
4.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัด 
5.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
6.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

         10,000,000            1,000,000          20,000,000          20,000,000          20,000,000              71,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.4 ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจงัหวัดสมุทรปราการ

1,2 2 1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.สนง.พาณิชย์จงัหวัด
สมุทรปราการ
3.สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ
4.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
5. อ าเภอทุกอ าเภอ

         10,000,000            8,000,000          10,000,000          12,000,000          10,000,000              50,000,000 

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 4



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.5 จดังานร าลึก ร.ศ.112 3 1 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

         10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000              50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.6 จดังานประเพณี
สงกรานต์

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           4,500,000            4,500,000            4,500,000          10,000,000          10,000,000              33,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ งานสมโภชสมุทรปราการ

1,3 2 1.สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

         10,000,000          10,000,000          10,000,000          11,000,000          10,000,000              51,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.8 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจงัหวัด
สมุทรปราการในช่วงเทศกาลกลางปใีหม่

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           3,500,000            3,500,000            3,500,000            3,500,000            3,500,000              17,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.9 จดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
จงัหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 2 1.สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
3.องค์การบริหารส่วน
จงัหวัด

         50,000,000            5,500,000          50,000,000          50,000,000          50,000,000             205,500,000 

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 5



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.10 จดักิจกรรมในงาน
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงาน
กาชาดจงัหวัดสุมทรปราการ

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000              15,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.11 จดังานประเพณีรับบวั 3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

         10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000              50,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.12 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น (งานลอยกระทงจงัหวัด
สมุทรปราการ)

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000            5,000,000              25,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.13 เสริมสร้างภาพลักษณ์
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จงัหวัดสมุทรปราการ

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

         20,000,000          20,000,000          20,000,000          20,000,000          20,000,000             100,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 2.14 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจงัหวัดสมุทรปราการ“ในงานเทศกาล
เที่ยวเมืองไทย”

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-            8,000,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000 32,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 2.15 จดัท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจงัหวัด
สมุทรปราการ (Billboard)

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-            8,200,000            8,200,000            8,200,000            8,200,000 32,800,000             

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 6



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2.16 ส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนันทนาการ

1,2 2,3 1.สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.สนง.การกีฬาแหง่
ประเทศไทยจงัหวัด
สมุทรปราการ

           4,000,000            2,400,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000              30,400,000 

3. โครงการที่ 3 ส่งเสริมเส้นทางสินค้า
OTOP และบริการเพ่ือการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 2,4 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

45,000,000         45,000,000         50,000,000         45,000,000         45,000,000         230,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิ่มทักษะการผลิต
สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนใหไ้ด้
มาตรฐาน

1,2 2 1.สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวที่เปน็
อัตลักษณ์ของพื้นที่

1,2 2 1.สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน
3.อ าเภอทุกอ าเภอ

10,000,000         10,000,000         15,000,000         10,000,000         10,000,000         55,000,000             

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 7



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์และ
จดัหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
ใหต้รงกับความต้องการของผู้บริโภค

1,2 2,4 1.สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กรมการพัฒนาชุมชน

10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         50,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 3.4 จดังานตลาดน้ าดอก
แก้วในงานกาชาด

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

         12,000,000          12,000,000          12,000,000          12,000,000          12,000,000              60,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.5 จดังานร่ืนรมย์ ชมของ
ดีสมุทรปราการ

3 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

           8,000,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000              40,000,000 

4. โครงการที่ 4 เพ่ิมศักยภาพด้านการ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ

1,2 1,2,6 ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ

10,000,000         15,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         55,000,000             

กิจกรรมที่ 4.1 การอ านวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยใหก้ับ
นักท่องเที่ยวและบคุคลส าคัญในแหล่ง
ท่องเที่ยว

1,2 1,2,6 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000             

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 8



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาเครือข่ายการเฝ้า
ระวังในการรักษาความปลอดภัยใหก้ับ
นักท่องเที่ยวและบคุคลส าคัญบริเวณท่า
อากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมิ

1,2 1,2,6 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ

5,000,000           10,000,000         5,000,000           5,000,000           5,000,000           30,000,000             

ยุทธศาสตร์ชาติ แหล่งงบประมาณ 
  1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จงัหวัด
  2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
  3 หมายถึง ยุทธศาตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน
  5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
  6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

บัญชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 9



แบบ จ. 1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
หมูบ่า้น/ชุมชนที่เข้ามา
เปน็เครือข่ายการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามด้าน
ความมัน่คง

10 10 10 10 10 50

(2) ร้อยละที่ลดลงของ
หมูบ่า้น/ชุมชนแพร่
ระบาดยาเสพติดรุนแรง

10 10 10 10 10 50

(3) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
เด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

2 2 2 2 2 10

แบบฟอรม์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ 2561 – พ.ศ.2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดสมทุรปราการ

1.
ประชาชนมีความมัน่คง
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
 และทรัพย์สินจากภัย
คุกคามความมัน่คง
รูปแบบใหม่  รวมทั้งมี
ความสามัคคีโดยมี
ส่วนรวมบนวิถีทาง
ประชาธิปไตย

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยการพัฒนาระบบปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาภัยคุกคามความมั่นคง 
พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ค่าเป้าหมาย

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หน้าที่ 1



ตัวช้ีวัด
แผนงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561– 2565

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ค่าเป้าหมาย

(4) ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัคร
ประชาธิปไตยหมู่บ้าน 

2 2 2 2 10

2.
ประชาชนมีความพร้อม
ในการเผชิญกับปญัหา
สาธารณภัย และภัย
พิบติัทกุรูปแบบ

(5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ในการปอ้งกันตนเอง
จากภัยคุกคามด้าน
ต่าง ๆ 

20 20 20 20 20 100

แบบ จ.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 หน้าที่ 2



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ 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        402,489,950          1,806,342,350 

       214,172,000        237,836,400        218,772,000        257,772,000        278,372,000          1,206,924,400 

1. โครงการที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 1,3 ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ

       166,172,000        166,136,400        147,372,000        185,972,000        206,372,000            872,024,400 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การปอ้งกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1,2 1,3 1. ศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จงัหวัดสมุทรปราการ
2. ส านักงานสาธาณสุข
จงัหวัดฯ
3. ที่ท าการปกครอง
จงัหวัด
4. เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ

         10,000,000            7,000,000          10,000,000            1,000,000            2,000,000              30,000,000 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที ่5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่คง พร้อมทัง้พัฒนาวิถีชีวิตประชาธปิไตยแก่ประชาชน

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5

แผนงานที่ 1

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 5 หน้าที่ 1



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การแก้ไขปญัหาผู้ติดยา
เสพติต

1,2 1,3 1. ศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จงัหวัดสมุทรปราการ 
2. สนง. คุมประพฤติ
จงัหวัดฯ

           1,000,000            1,500,000            2,000,000          30,000,000          30,000,000              64,500,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.3 การควบคุมตัวยา
และผู้ค้ายาเสพติด

1,2 1,3 1.ศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จงัหวัดสมุทรปราการ
 ๒. เรือนจ ากลางจงัหวัด
3. ที่ท าการปกครอง
จงัหวัด

6,000,000 5,000,000 -                    20,000,000 20,000,000              51,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.4 เสริมทักษะชีวิตแก่เด็ก
และเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด

1,2 1,3 1. ศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
จงัหวัดสมุทรปราการ 
3. ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
4. ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ

2,000,000 2,000,000 -                    1,000,000 1,000,000                6,000,000 

บญัชีโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 5 หน้าที่ 2



แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
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กิจกรรมหลักที่ 1.5 ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในสถานประกอบการ

1,2 1,3 1. สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จงัหวัดสมุทรปราการ
2. ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ

1,800,000 1,000,000 10,000,000 7,000,000 7,000,000              26,800,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.6 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง

1,2 1,3 สนง.พัฒนาชุมชน
จงัหวัดสมุทรปราการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000              11,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

1 1,3 สนง.ประชาสัมพันธ์
จงัหวัดสมุทรปราการ

400,000 400,000 400,000             - 400,000                1,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.8 สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครบริการและปอ้งกันภัยในชุมชน 
พร้อมทั้งเสริมสร้างด้านการข่าว เพื่อลด
ปญัหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่

1 1,3 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

25,000,000 25,000,000 -                    5,000,000 25,000,000              80,000,000 

กิจกรรมหลักที่ 1.9 อบจ. บา้น วัด 
โรงเรียนร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 15,475,000 77,375,000

กิจกรรมหลักที่ 1.10 สตรีไทย วิถีไทย วิถี
ชุมชนพอเพียงต้านภัยยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 23,572,000 117,860,000
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กิจกรรมหลักที่ 1.11 ครอบครัวคุณธรรม
น าชุมชนพ้นภัยยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 21,572,000 107,860,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ประชาชนเข้มแข็ง
ต้านภัยยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 101,085,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 มัสยิดสานใจปอ้งกัน
ภัยยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

6,575,000 6,575,000 6,575,000 6,575,000 6,575,000 32,875,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 20,217,000 101,085,000

กิจกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเยาวชนรวมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

9,344,000 9,344,000 9,344,000 9,344,000 9,344,000 46,720,000

กิจกรรมหลักที่ 1.16 รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 

3 1,3 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-                    5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.17 ส่งเสริมการจดัต้ัง TO
 BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
และสร้างเครือข่ายเพื่อปอ้งกันปญัหายา
เสพติดในสถานประกอบการและชุมชน

1,2 1,3 1.สนง.แรงงานจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.กระทรวงแรงงาน

1,000,000 264,400 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,264,400
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2. โครงการที่ 2 สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้มีความจงรักภักดี และธ ารง
ไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ตามแนวทางประชาธิปไตยในจังหวัด
สมุทรปราการ

1,2,3 1,4 ที่ท าการปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ

48,000,000 71,700,000 71,400,000 71,800,000 72,000,000 334,900,000

กิจกรรมหลักที่ 2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหก้ับประชาชน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

1,2 1,4 1. ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ
2.กรมการปกครอง

10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         50,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 2.2 รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความ
ตระหนักใหก้ับประชาชนในพื้นที่มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

1,2,3 1,4 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ส านักงานจงัหวัด
สมุทรปราการ
3.กระทรวงมหาดไทย
4.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         50,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาธิปไตย

1,2 1,4 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           3,000,000           15,000,000             
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กิจกรรมหลักที่ 2.4 การแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนและลดความเหล่ือมหล้ าในสังคม
ของประชาชนจงัหวัดสมุทรปราการ

1,2 1,4 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.สนง.อัยการคุ้มครอง
สิทธ์ิ (สคช.)
3.สนง.ยุติธรรมจงัหวัด
สมุทรปราการ
4.สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงัหวัด
สมุทรปราการ

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 2.5 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัย
ใหก้ับพระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษา
ความปลอดภัยแก่บคุคลส าคัญ

1,2 1,4 ต ารวจภูธรจงัหวัดฯ 20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         100,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 2.6 สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ระหว่างนายจา้ง ลูกจา้ง เพื่อ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความขัดแย้งด้าน
แรงงานในสถานประกอบกิจการ

1,2 1,4 สนง. สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จงัหวัดฯ

- 400,000 400,000 800,000 800,000 2,400,000
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กิจกรรมหลักที่ 2.7 การเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระหว่าง
ครอบครัวอุปถัมภ์จงัหวัดสมุทรปราการและ
เยาวชนจากจงัหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้"

1 1,4 สนง. จงัหวัดฯ - 300,000 -                    - 200,000 500,000

กิจกรรมหลักที่ 2.8 สร้างความ ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป

3 1,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-            3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000 12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.9 ส่งเสริมสนับสนุน
การจดังานรัฐพิธีและการจดักิจกรรมของ
จงัหวัดสมุทรปราการ 

3 1,4 องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสมุทรปราการ

-          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        124,117,950            599,417,950 

3. โครงการที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของจังหวัด
สมุทรปราการ

1,2 1,3,6 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

35,000,000 62,300,000 34,000,000 41,000,000 47,117,950 219,417,950

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพสมาชิก
เครือข่ายการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
การค้ามนุษย์

1,2 1,3,6 1.สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
3.สนง.แรงงานจงัหวัด
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 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจใหก้ับสมาชิกเครือข่ายการเฝ้าระวัง
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บา้น/ชุมชน

1,2 1,3,6 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

5,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.3 การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนา
เทคโนโลยีรองรับใหเ้ท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่

1,2 1,3,6 1.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ
2.ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาติ

25,000,000 1,100,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 101,100,000

กิจกรรมหลักที่ 3.4 การใหค้วามรู้แก่
นายจา้ง/เจา้ของเรือประมงทะเลเกี่ยวกับ
การไม่บงัคับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้

1 1,3,6 สนง. สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จงัหวัดฯ

- 200,000 -                    - 117,950 317,950

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สร้างความปลอดภัย
โดยรอบถนนริมเขื่อน เขตเทศบาลต าบล
บางปู

1 1,3,6 1.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง สป.
สนจ.สป.

- 50,000,000 -                    - - 50,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.6 การปอ้งกันและเฝ้า
ระวังปญัหาอาชญากรรม การทุจริต
ประพฤติมิชอบและการกระท าผิดกฎหมาย

1,2 1,3,6 1.สนง.ยุติธรรมจงัหวัด
ฯ 
2.สนง.บงัคับคดี
จงัหวัดฯ

- - - 2,000,000 2,000,000 4,000,000
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กิจกรรมหลักที่ 3.7 เพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาอาชญากรรมในหมู่บา้น/ชุมชน

1,2 1,3,6 1.ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทุกอ าเภอ

- 5,000,000 1,000,000           6,000,000 12,000,000 24,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3.8 สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมตามศาสตร์พระราชา

1,2 1,3,6 ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดสมุทรปราการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000

4. โครงการที่ 4 เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันสาธารณภัยทุกรูปแบบในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ

1,2,3 3,6 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรปราการ

77,000,000         77,000,000         72,000,000         77,000,000         77,000,000         380,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหก้ับประชาชน ในการปอ้งกันภัยพิบติั
เบือ้งต้น

2,3 3,6 1.สนง.ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 4.2 สร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยที่เกิดภัยธรรมชาติ

2,3 3,6 1.สนง.ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000           25,000,000             
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แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 4.3 จดัหาอุปกรณ์ในการ
ปอ้งกันภัยพิบติั การแจง้เตือน การระงับภัย
 การบรรเทาภัย

2,3 3,6 1.สนง.ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 4.4 ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อระงับ และเตือนภัย

1,2,3 3,6 1.สนง.ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 4.5 การฟื้นฟู และเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบติัที่เกิดขึ้น

1,2,3 3,6 1.สนง.ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.กรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธาณภัย
3.อปท.ที่เกี่ยวข้อง

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000            

กิจกรรมหลักที่ 4.6 การเตรียมความพร้อม
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภัยพิบติัต่าง ๆ

1,2,3 3,6 1.สนง.ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จงัหวัดสมุทรปราการ
2.ต ารวจภูธรจงัหวัด
สมุทรปราการ

5,000,000 5,000,000 -                    5,000,000 5,000,000 20,000,000             
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แผนงาน/โครงการ แหล่ง 
งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561–2565

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Brief) งบประมาณด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ชาติ แหล่งงบประมาณ 
  1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แหล่งงบประมาณ 1 หมายถึง จงัหวัด

แหล่งงบประมาณ 2 หมายถึง กระทรวง กรม
  3 หมายถึง ยุทธศาตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แหล่งงบประมาณ 3 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แหล่งงบประมาณ 4 หมายถึง เอกชน
  5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

  2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
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สรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 

 

 

 

 

 



 
 

 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 เ กิดปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยทวีความรุนแรงเพิ่ม ข้ึน ซึ่ ง
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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 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 จาํนวนไมนอยกวา 200 
ราย 
ผลลัพธ 
1.ประชาชนในพื้นที่มสีุขอนามยัที่ดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับภาคอุตสาหกรรมได 
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนและมีการใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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 เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
 ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 
4) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล:  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานวัตกรรมดาน
การผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมที่ไดมาตรฐาน รองรับการเติบโตระดบัโลกของกรุงเทพมหานคร 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
525,500,000 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) ในพื้นที่
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: ยกระดับการกํากับดแูลโรงงานเพื่อการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยที่ดี สาํหรับกลุมอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

-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  
-จัดทําโครงการนํารองเพื่อจัดทาํแผนชุมชนและฝกซอมแผนชุมชน 

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 สําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนงัและ
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: ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (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: ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (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: สงเสริมการบริหารจัดการพลังงานและการใชพลงังานทดแทนในโรงงาน
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  

 

 

 
 



 
 

 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 จาํนวนไมนอยกวา 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 เทคโนโลย ีและความคดิสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปรมิณฑล: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 
165,371,850 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมการผลิตและสรางมลูคาเพิม่สินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการผลติขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- จัดทําแปลงสาธิตการผลติขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
- จัดทําแปลงสงเสริมผลติขาวปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

           - 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 
- สรางและพัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้าํดอกไมสมุทรปราการ 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีและศึกษาดูงานการผลติมะมวงน้ําดอกไมใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 



หัวขอ รายละเอียด 
- สงเสริมและพฒันาการผลิตมะมวงน้ําดอกไมใหมีคุณภาพมาตรฐาน(สวนเกา) 
- จัดทําแปลงสาธิตการผลิตมะมวงน้ําดอกไมนอกฤดู 
- จัดทําแปลงสงเสริมการผลิตมะมวงน้าํดอกไมนอกฤดู 
- สงเสริมการปลูกมะมวงน้าํดอกไมสมุทรปราการ (สรางสวนใหม) 
- จัดทําแปลงสาธิตการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสมุทรปราการ 
- จัดทําแปลงสงเสริมการปลูกมะมวงน้าํดอกไมสมุทรปราการ 

           - มหกรรมวันมะมวงน้าํดอกไมสมุทรปราการ 
งบประมาณรวม 17,062,300 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 2,500,000 4,160,300 3,402,000 5,000,000 17,062,300 

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 
- อบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพราวน้าํหอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- จัดทําแปลงสาธิตการผลิตมะพราวน้ําหอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- จัดทําแปลงสงเสริมผลิตมะพราวน้าํหอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
- 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 
- สงเสริมและพฒันาเกษตรกรผูปลูกกลวยน้าํวาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบ
การรับรองมาตรฐาน GAP พืช 

           - 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: สํานักงานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมการผลิตพชืผกัปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือน 
- ถายทอดองคความรูในการผลติผักปลอดภัย 
- จัดทําแปลงสาธิตการผลติพชืผักปลอดภัยจากสารพิษในโรงเรือน 
- 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 "มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้าํ" 
-จางเหมาบริการจัดงาน “มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ํา” 
ระยะเวลา 10 วนั กิจกรรมในงานประกอบดวย การจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการแบบมีชีวิตผลการดาํเนินงานสงเสริมการเกษตรใน
พื้นที่ Smart Product การประกวดผลผลติทางการเกษตร การสาธิตการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตสินคาเกษตร คลินกิเกษตร การเจรจาธุรกิจ และการออกราน
จําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้าํ 

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 
            -ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานใหความรูเร่ืองการแปรรูปสัตวน้าํ 
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-

25645 

200,000 200,000 0 700,000 400,000  1,500,000 

ผูรับผิดชอบ: สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: การรักษาคุณภาพน้ําใหเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําเศรษฐกิจ 
- ฝกอบรมใหความรู 
- จัดทําจุลนิทรียกอน  (EM  BALL) 
- เฝาระวังคุณภาพน้ํา  โดยการเก็บตัวอยางน้าํไปวิเคราะห 

           - 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 7,750,350 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,300,000 1,300,000 1,294,950 1,855,400 2,000,000 7,750,350 

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 10,800,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

3,600,000 3,600,000 0 0 3,600,000 10,800,000 

ผูรับผิดชอบ: สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



หัวขอ รายละเอียด 
8.๑5 กิจกรรมหลักที่ 15 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: การพัฒนาคุณภาพขาวแปลงใหญ 
-ใหการศึกษาอบรมความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพขาวในรูปแบบแปลงใหญ 

งบประมาณรวม 400,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

100,000 100,000 0 0 200,000 400,000 

ผูรับผิดชอบ: สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
8.๑6 กิจกรรมหลักที่ 16 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพสหกรณการเกษตร เพื่อการตลาดลกูคา ธกส. สมุทรปราการ 
จํากัด ใหเขมแข็ง 

-ใหการศึกษาอบรมดูงานแกกรรมการ เจาหนาที่ สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ และ
หนวยงานที่เก่ียวของ และสนับสนุนอุปกรณการตลาด 

งบประมาณรวม 1,200,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

400,000 400,000 0 0 400,000 1,200,000 

ผูรับผิดชอบ: สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑7 กิจกรรมหลักที่ 17 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: เพิ่มชองทางการระบายผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญสูผูบริโภค 
-ประชุมสัมมนา และจัดตลาดสนิคาระบายผลผลิตจากแปลงใหญที่ราคาตกต่ํา 
และลนตลาดผูบริโภค 

งบประมาณรวม 1,100,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

350,000 350,000 0 0 400,000 1,100,000 

ผูรับผิดชอบ: สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8.๑8 กิจกรรมหลักที่ 18 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรม: สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมเชิงพาณิชยและทรัพยสนิทางปญญา 
-ถายทอดองคความรู/ศึกษาดูงานในการสรางมูลคาเพิ่มดวยนวตักรรมเชิงพาณิชย
และทรัพยสนิทางปญญา 
- จัดทําฐานขอมูลกลุมเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรม 
- ประเมินผลการดําเนนิกิจกรรม 

งบประมาณรวม 1,289,200 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

500,000 500,000 0 144,600 144,600 1,289,200 

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: ยกระดับผลิตภัณฑปากน้ําสูตลาดโลก 
-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: การตรวจติดตามและเฝาระวังมาตรฐานสินคาเกษตรระดับจังหวัด 
- การตรวจสอบการใชเคร่ืองหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจสุินคาเกษตร 
- การตรวจสอบใบอนุญาตผูประกอบการที่เปนผูผลิต ผูนาํเขา 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 

 



 
 

 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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ):ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไข
ปญหาน้าํทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดลุและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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 

              ยุทธศาสตรชาตริะยะ 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
และสังคมแหงชาต ิ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 ัฒนา ศักยภาพในแขงขันของ
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 เทคโนโลย ีและความคดิสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปรมิณฑล: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 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
13,500,000 บาท 



หัวขอ รายละเอียด 
พ้ืนที่เปาหมาย 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 สําหรับการจํากัดขยะมูลฝอยหนวยงานทองถ่ินจะดําเนินการรวบรวมและขนสงขยะ
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) ยุทธศาสตรชาต:ิ ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 4 การเตบิโตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมอืง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   
5 ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจดัระบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
233,000,000 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  
2.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 

 

 

 

 



 
 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 12. เรงบูรณะและฟนฟูแมน้ําสายหลักไมใหเสื่อมโทรมมากกวาท่ีเปนอยู โดยการสงเสริมกระบวนการ          

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
14. สนับสนุนใหประชาชนเขามาเปนสมาชิกเครือขายการเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี โดยสราง

ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้าํในแมน้ําและลําคลอง 
๒.  ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 

มลพิษทางน้าํของจังหวัดสมุทรปราการ มีสาเหตุสําคัญ คือ โรงงานและชุมชนเมือง 
ปลอยน้าํทิ้งสูแหลงธรรมชาติ รวมทั้งสารเคมีเปนพษิตาง ๆ ทําใหแหลงน้ําเสียเพื่อ
ปองกันปญหาดงักลาว คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดใหทองที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเปนเขตควบคุมมลพษิ  
ซึ่งจากการตรวจสอบ พบวา มีโรงงานที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิง่แวดลอมในพื้นที่ในแต
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 ดังนัน้ เพื่อใหการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื จังหวัดสมุทรปราการจึง
จําเปนตองเนนการปรับปรุงทางน้ําสายหลักที่ตืน้เขินและกีดขวางทางไหลของน้ําอยาง
รุนแรง การพัฒนาเพิ่มประสทิธภิาพระบบบาํบัดน้ําเสียภายในชมุชน และโรงงาน โดย
การจัดการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชน และโรงงานในรักษาคุณภาพ
น้ําในแมน้ํา ลาํคลอง 

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อลดการปลอยน้ําเสียจากโรงงานและชุมชนลงสูแมน้ําลําคลอง 
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกในการรักษาคุณภาพน้าํไมใหเสื่อมโทรมกวาที่เปนอยู 
3.เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการเฝา
ระวัง และรักษาคุณภาพน้าํในแมน้ํา ลาํคลอง 
4.เพื่อกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ํา และขุดลอกแหลงน้าํที่ตื้นเขิน  

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) ยุทธศาสตรชาต:ิ ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
119,000,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ อนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้าํในแมน้ําและลําคลอง 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
บประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: กําจัดวัชพืช และขุดลอกแหลงน้ําและลาํรางสาธารณะ 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: บําบัดและฟนฟูคุณภาพน้าํในคลองสายหลักและคลองเชื่อมตอ 
-ถายทอดองคความรูในการจัดทํา EM Ball เพื่อใชในการบําบดัน้ําเสีย 
-ซอมแซม/บํารุงรักษาระบบบัดน้ําเสียที่มีอยูใหสามารถใชงานได 
-รณรงคและประชาสัมพนัธใหประชาชน และโรงงานตระหนักถึงภัยที่เกิด
จากมลภาวะทางน้าํ 

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 
16-ถายทอดองคความรูใหกับสมาชิก 
-ตรวจจับสถานประกอบการที่ลกัลอบการปลอยน้าํเสียลงแมน้ําลงคลอง 

-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  

 

 

 

 

 



 
 

 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
การพัฒนาและการใชประโยชนจากทรัพยากรน้าํตามศักยภาพลุมน้ํา เพื่อการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคม และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน โดยเนนการกําหนดกติกาการจดัสรรน้าํ
ตนทุน บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้าํและ
ระบบชลประทาน พัฒนาและฟนฟูแหลงน้าํในพืน้ที่เกษตรน้ําฝน และระบบกระจายน้าํ เพื่อ
การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบผนัน้าํและระบบเชื่อมโยง
แหลงน้ําภายในพื้นที ่เพื่อหาน้ําตนทุนใหกับแมน้าํ ลาํคลองที่ขาดแคลนน้าํรุนแรงหรือพื้นที่
เศรษฐกิจ การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒนา
ใหมเพื่อการสงออก และเนนการปรับปรุงพืน้ที่รับน้ํานองในลุมนาทวมวิกฤต การปองกันน้าํ
ทวม ชุมชนเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินลุมน้าํ/จังหวัด 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 
ปริมาณน้าํตนทุน 
ผลลัพธ 
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 
2.ประชาชนไดรับการปองกันความเสียหายในชีวิตและทรัพยสนิที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝง 
และการพังทลายของดินบริเวณตลิ่ง และชายฝงทะเล 
3.สามารถปองกันน้ําทวมในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจที่สาํคัญ  
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงการท่ี 8) 



หัวขอ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ):ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไข
ปญหาน้าํทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดลุและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
1,269,977,000 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 รวมทั้งทดระบายน้าํทีไ่ดรับ
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 เพื่อสนบัสนุนระบบปองกันน้าํทวมจังหวัด
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.สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: อปท.เจาของพื้นที ่
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 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 ซ่ึงทรงเนนการความพอดีสมควรแกฐานะ 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.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
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.ประชาชนมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชวีิตประจาํวนัเพิ่มข้ึน
รอยละ 20 ตอป 
4.หมูบาน/ชุมชนไดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเกณฑวัด
ของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มข้ึน 6 หมูบาน/ชุมชน ตอป 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีทักษะฝมือดานแรงงานทีไ่ดมาตรฐาน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2561-2565 
58,600,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  
และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มุงสูการแขงขันในประชาคมอาเซียน 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 

กิจกรรม: สงเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นใหกับผูวางงาน และผูดอยโอกาส 
-ถายทอดองคความรูหลักสูตรระยะสัน้ 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

-สนับสนนุปจจยัการดําเนนิการ 
-จัดหาชองทางการจัดจาํหนาย 

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 และแนวทางพระราชดาํริ 
-ถายทอดองคความรู 
-สนับสนนุปจจยัการดําเนนิการ 
-จัดหาชองทางการจัดจาํหนาย 

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) เพื่อยกระดับศักยภาพและ
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: พัฒนาศักยภาพการดาํรงชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ถายทอดองคความรูทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวติและการพฒันาอาชีพที่
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 
-ถายทอดองคความรูทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวติและการพฒันาอาชีพที่
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 ความชาํนาญในการฝกอาชีพดานตางๆ 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 

กจิกรรม: 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 

 



 
 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 สํ า คั ญ ข อ ง
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การพัฒนาผูสูงอายุ
ใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 1 6 มีคุณภาพ มีคุณคา 1 6 สามารถปรับตัวเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง และเปนพลังในการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมการสรางรายไดและการมีงาน
ทําในผูสูงอายุ16 ควบคูกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูสูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง16 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. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบั
โลกควบคูกับการพฒันาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
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
ทองที ่

-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 ซึ่งทรงเนนการความพอดีสมควรแกฐานะ 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
วิทยากรประจาํจุดเรียนรูศูนยเรียนรู พรอมรับการศึกษาดูงานจากผูสนใจ 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

1.รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนที่มีการนอมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตประจําวนั (รอยละ 20) 
2.จํานวนหมูบาน/ชุมชนทีไ่ดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เกณฑวัดของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มข้ึน (6 หมูบาน) 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชนมีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชวีิตประจาํวนัเพิ่มข้ึน
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.หมูบานนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในกระบวนการพัฒนาหมูบาน 
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี
 

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
61,390,000 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารหมูบานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดเวทีสรางการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางระบบการ
บริหารจัดการชุมชน 
- ปรับภูมิทัศน และฐานการเรียนรู 
- มหกรรมรวมพลังเครือขายชุมชนคนวิถีพอเพียง  

           - ประชาสัมพนัธหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
งบประมาณรวม 41,500,000 บาท 

ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 5,000,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 41,500,000 

 



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
พลังงานในการดาํเนินชีวิตประจาํวันและการประกอบอาชีพ สาํหรับผูนําหมูบาน
ตนแบบประหยัดพลงังาน 
-ฝกอบรมเทคนิคการใชพลังงานอยางมีประสทิธิภาพ สําหรับหมูบานตนแบบ
ประหยัดพลังงาน 

งบประมาณรวม 6,000,000 บาท  
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 1,000,000 6,000,000 

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 
-ปรับปรุงขอมูลพืน้ฐานประจาํศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคา
เกษตร (ศพก.) และศูนยเครือขาย 
-ปรับปรุงจัดทําฐานเรียนรู ศพก. และศูนยเครือขาย 
-ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู ศพก. และศูนยเครือขาย 
-พัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบ ศพก. และศูนยเครือขาย 



หัวขอ รายละเอียด 
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: สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: รักสมุทรปราการ สรางสมุทรปราการ ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยนื 
-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.  ความสําคัญของ
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 ซึ่งปจจุบันสงผลตอการดําเนิน
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
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมอืง 
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 
496,000,000 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 

 



 
  

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) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
125,000,000 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 
-ฝกอบรมนักเรียนในสังกัดสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 

 



 
 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 ซึ่งรัฐบาลไดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ): ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยนื  
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 พัฒนานวัตกรรมดาน
การผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ไดมาตรฐาน 
รองรับการเติบโตระดับโลกของกรุงเทพมหานคร   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
108,050,000 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 และจัดทาํฐานขอมูลในการรวมกลุม 
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 6,550,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

350,000 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,550,000 

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 



 



 
  

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 เนื่องจากปจจุบันการ
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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมอืง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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/ตายจากโรคที่เปนปญหาสาํคัญอยางสรางสรรคแบบบูรณาการ 
-จัดการฝกอบรมประชาชน รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวของ  
-สงเสริมการเผยแพรและประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน ใหสามารถดูแลชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนเมื่อเจ็บปวย และสามารถ
เตรียมความพรอมรับการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 
-เรงเผยแพรประชาสัมพันธ และรณรงค เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอแกประชาชนทั่วไป ผานชองทางการสื่อสารตางๆ โดยบูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
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 งไมสะทอนประชากรที่แทจริงที่อาศัยอยู ในจังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่อาศัยอยูจริงทั้งที่มีชื่อใน
ทะเบียนบาน ไมมีชื่อในทะเบียนบาน  ประชากรที่เดินทางเชาไปเย็นกลับ และแรงงานขาม
ชาติ  ซึ่งขอมูลประชากรที่พักอาศัยอยูจริง 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 การทาํงานรวมกันของของหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

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
วางแผนในการบูรณาการการทาํงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสงัคม   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมอืง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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  

 



 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการแบบย่อ (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 

ตามที่รัฐบาล ไดมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัด
สมุทรปราการ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป 
พ.ศ. 2557 - 2560 ไวคือ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู”  โดย
มุงเนนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  โดยกําหนดทิศทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไวภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการดาน Logistics ตลอดจนสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและ
อํานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนส งสินคา  และบริการใหแก
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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การ
ทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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 พัฒนาโครงขายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจสิติกสเพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก 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: ปรับปรุงสัญญาณจราจรและสิง่อํานวยความสะดวกในเสนทาง
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/ซอมแซมศูนยควบคุมและสั่งการจราจรทางบกที่ชาํรุดทรุด
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: ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ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: ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
                            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.สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
                            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: สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ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 ทั้งการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาอยางเรงดวนการแกไขปญหาอยางเปนโครงขาย และการแกไขปญหาโดย
การสรางจิตสาํนึกอยางยั่งยนื 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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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 พัฒนาโครงขายการคมนาคมคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยง
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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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: ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอ 
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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
ฯ):ยุทธศาสตรที่ 9 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 5 เปดประตูการคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดลุและยั่งยืน  

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 โครงการท่ี 4) 



หัวขอ รายละเอียด 
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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 ใหประชาชนสามารถนาํมาใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน 
            -ประชาสัมพนัธ เผยแพร ใหประชาชนสามารถนาํมาใชประโยชนในการพัฒนาที่ดิน 
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
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 

 



หัวขอ รายละเอียด 
ผูรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 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 ซ่ึงในการตอบสนอง
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 เ ชื่ 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 
218,000,000 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 

 



 
 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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
934,700,000 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 

งบประมาณรวม 71,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 1,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 71,000,000 

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 50,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

10,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 10,000,000 50,000,000 

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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสาํนักงาน
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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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสาํนักงาน
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสาํนักงาน
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสาํนักงาน
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสาํนักงาน
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดสมุทรปราการ และสาํนักงาน
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงกีฬา และนนัทนาการ 
-จัดกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด  

งบประมาณรวม 30,400,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

4,000,000 2,400,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 30,400,000 

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
บริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงสินคาที่ เปนเอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและแหลงทองเที่ยว ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
หนวยงาน รวมทั้งบุคลากรทุกภาคสวนในการเชื่อมโยงสินคา OTOP กับการทองเที่ยว 
ประกอบกับจังหวดัสมุทรปราการมีกลุมผูผลิตสินคา 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 

รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการจาํหนายผลิตภัณฑ OTOP (รอยละ10) 
 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชนมีรายไดจากทองเทีย่วเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2.มูลคาการจําหนายผลติภัณฑ OTOP เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ตอป 
ผลลัพธ 
ธุรกิจและบริการดานการทองเที่ยวมีความเขมแข็งและสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 
  

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 
๑) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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.สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ  
                            2.กรมการพัฒนาชุมชน  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางมูลคาเพิ่มสนิคาและบริการดานการทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณของพื้นที ่
-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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
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: องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 
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  มีจาํนวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
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
เปนปจจัยที่สาํคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอปริมาณนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดฯ ที่มี
สถานทีท่องเที่ยวที่หลากหลายใกลเมืองหลวง และมีสนามบนิสวุรรณภูมิที่เปนดาน
ผานทางเขา-ออกของนักทองเที่ยว และบุคคลสําคัญ ดงันัน้ เพื่อเปนการสงเสริม
ภาพลักษณดานการทองเที่ยวจงัหวัดสมุทรปราการจงึตองใหความสําคัญในการรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเทีย่ว และบุคคลสําคัญที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการ 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิใหแกนักทองเที่ยว 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและเขาให
ความชวยเหลือนักทองเที่ยวในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ตามลกัษณะพื้นที ่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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานความมัน่คง 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 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)พื้นที่ดาํเนินการ 
 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: ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
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: ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 



 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 

 



 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5  
กลยุทธท่ี 1.สรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ รวมท้ังการเขามามีสวนรวมในการตอตานภัยคุกคาม การ
รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคง เพ่ือปองกันและเตรียมการแกไขปญหาของภาคประชาชน 

4.สงเสริมการมีสวนรวมแกไขปญหายาเสพติดของภาคประชาชนและชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สกัดก้ัน และปราบปรามการคายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน 

5.สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ 
๒. ความสําคัญของ
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 ง ค ข อ ง
โครงการ 

1.เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับทุกกลุมที่มีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ปองกันครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมใหปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสรางพลัง 
ความเขมแข็ง และความยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.เพื่อแกไขปญหาการเสพและการติดยาเสพตดิโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางเพื่อลดอุปสงคดานยา
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. ความเชื่อมโยงกับ
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 
872,024,400 บาท 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กิ จกร รมหลั 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 64,500,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 30,000,000 30,000,000 64,500,000 

ผูรับผิดชอบ:  
1. ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม  

ยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ) 
2. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 
3. ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.อปท.ที่เก่ียวของ  
                2.ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 

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 
-สรางแรงจูงใจการเขารวมจัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณรวม   26,800,000  บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

1,800,000 1,000,000 10,000,000 7,000,000 7,000,000 26,800,000 

ผูรับผิดชอบ: 1.สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
                2.ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 
                3.สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอ 
                          2.สํานักงานแรงงานจังหวดัสมุทรปราการ  

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.ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
                          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: สงเสริมการจัดตั้ง 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 ถีทางประชาธิปไตยในการสราง                
ความสมานฉันทและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

3. สงเสริมใหสื่อสารมวลชนเขามามีบทบาท ในการปฏิบัติการขาวสารสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือตอตาน
ภัยคุกคามและเปนปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง   

6. สงเสริมการสรางเครือขายการขาวดานความม่ันคง ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ สรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีความจงรักภักดี และธํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย รวมทั้งสรางความปรองดองสมานฉันทตามแนวทางประชาธิปไตยใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๒. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จาก0ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กอใหเกิดผลกระทบตอ สถาบันฯ ไดเพิ่มระดับและ
ขอบเขตที่กวางขวาง ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบันฯ มาแสวงหาผลประโยชน ทาง
การเมือง ตลอดจนมีการกลาวอางความเท็จเพื่อดูหมิ่นใสรายอันเปนการบอนทําลายตอ
สถาบันฯ และการปรากฏแนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษวิจารณประเด็นการบังคับ
ใชกฎหมายที่เก่ียวกับการหมิ่น สถาบันฯ ที่ขัดตอหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนประเด็นที่มีความออนไหว นํามาซึ่งความขัดแยงระหวางกลุม
ตาง ๆ ในสังคม ประกอบกับความผูกพันเชือ่มโยงของประชาชนบางสวน โดยเฉพาะ ในหมู
เยาวชนรุนใหมที่มีตอสถาบันฯ ถูกลดทอนลง เนื่องจากขาดความเขาใจ ความตระหนักรู
อยางถูกตอง แทจริง ถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ในฐานะที่เปนศูนยรวม
จิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย 
 

๓. วัตถุประสงคของ
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
โลกควบคูกับการพฒันาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิง่แวดลอมเมือง 
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 และศูนยดํารงธรรมอําเภอทุกอําเภอ  
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 

0ปจจุบันภัยคุกคาม 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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานความมัน่คง   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดบัโลก
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมอืง 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สู
การเปนสังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

 ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
219,417,950 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. ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
                            2.สนง.พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด
สมุทรปราการ  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กิจกรรม: สรางความรู ความเขาใจใหกับสมาชิกเครือขายการเฝาระวังและรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน 

-ถายทอดองคความรูเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัต ิ
-จัดตั้งจุดตรวจและคนหาสิง่ผิดกฎหมาย 

งบประมาณรวม 21,000,000 บาท 
ป 2561 ป2562 ป2563 ป2564 ป2565 ป2561-2565 

5,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000 

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: ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  
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: เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอย 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 

0จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลก
รอนเกิดข้ึนพรอมกับการเพิ่มจํานวนของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการ
พัฒนาจังหวัดฯ ที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักประกอบกับภัยพิบัติธรรมชาติ
มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อุทกภัยที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากเปนพื้นที่รับน้ําจากหลายจังหวัด ซึ่งในชวงฤดูฝนเกิดปญหาน้ํา
ทวมขังในหลายพื้นที่ รวมทั้งปญหาอ่ืน ๆที่เกิดข้ึน เชนสถานการณไฟไหมบอขยะที่สงผล
เปนวงกวาง และสรางความเสียหมายใหกับทรัพยสินของประชาชน จึงจําเปนตองพัฒนา
ความสามารถ ความรู ทักษะ ประสบการณ และการเตรียมความพรอมในลักษณะที่
สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณและภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพตั้งแตข้ันปองกัน สําหรับ
การแกไขและการฟนฟูสถานการณผลกระทบจากวิกฤตการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ภัยที่มนุษยสรางข้ึนในระดับรุนแรงมากข้ึน ควบคูกับการขยายความรวมมือของทุกภาคสวน
ในการจัดการกับภัยพิบัติดังกลาว 

๓.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1.เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพรอมระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และระดับชุมชน เพื่อ
รองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งดานสาธารณภัย ภัยพิบัต ิและโรคอุบัติใหมรวมถึงการ
บรรเทา ฟนฟูหลังภัยพบิัต ิ
2.เพื่อบูรณาการและผนึกกําลังทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้ง
การแจงเตือนภัย การปองกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟนฟผูลที่เกิดข้ึน 
3.0พัฒนาและสนับสนนุการมีระบบฐานขอมูลเฝาระวังและเตรียมพรอมดานภัยพิบัตทิี่
ทันสมัยและเอ้ือตอการเตือนภัยลวงหนาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและ 
คาเปาหมาย 
  

รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชาชนไดรับการเตรียมความพรอมในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามดานตาง ๆ (รอยละ20) 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ผลผลิต 
1.ประชาชาชนรอยละ 80 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากคดีอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 
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) ยุทธศาสตรชาต:ิยุทธศาสตรดานความมัน่คง   
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
เมืองฯ):ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยนื 
3) ยุทธศาสตรภาคกลาง:ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
แกไขปญหาน้าํทวม ภัยแลงและคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยนื 
4) ยุทธศาสตรกลุมภาคกลางปริมณฑล:ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการบริการทางการแพทยและศึกษา สูการเปน
สังคมเมืองนาอยู   
5) ยุทธศาสตรจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
6) นโยบายสําคัญ หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ:  
ความพรอมของโครงการ 
1)พื้นที่ดาํเนินการ 
 ดําเนินการไดทันท ี
2)แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
 มีและสมบูรณ 
3)ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 มีพรอมดําเนินการไดทนัท ี

7.  ระยะเวลา 
งบประมาณ 
พ้ืนที่เปาหมาย 

ดําเนินการ 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
380,000,000 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 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  

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม: จัดหาอุปกรณในการปองกันภัยพิบัติ การแจงเตือน การระงับภัย การบรรเทาภัย 
-ซอมแซม/บํารุงรักษาเคร่ืองมือ และวัสดุ/อุปกรณ 
-จัดหาเคร่ืองมือ และวัสดุ/อุปกรณเพิ่มเติม 



หัวขอ รายละเอียด 
หนวยงานที่เก่ียวของ  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 50,000,000 250,000,000 

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.ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ:สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ 

 



 

ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก ก-ข 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 
รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551   
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
การด าเนินการ ด าเนินการ

แล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 
 มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวนราชการ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใดท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด (โดยมอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอ าเภอรวบรวมปัญหา
ความต้องการของประชาชนผ่านแผนหมู่บ้าน/ชุมชน/อ าเภอ) 
 มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน ท าการศึกษา

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด (ส านักงานจังหวัดฯ และหน่วยงาน  
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน (Cluster) เชิญผู้แทนภาคประชาชน   
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทบทวน/จัดท าแผนฯ) 
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นท าหน าที่ ประสานงานเพ่ือใหได้ขอมูล 

ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด (โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ    
4 ด้าน (Cluster) เพ่ือทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ร่วมกับผู้แทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ด าเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัด

ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ) 

 
 

 

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยูในจังหวัดไมว
าจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพ่ือรับฟง ความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 23 และมาตรา 24 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุม  
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

  

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา           
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 
(ลงชื่อ)............................................................ 

       (นายชาติชาย  อุทัยพันธ์) 
      ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ 

ครั้งที่ 7/2562 
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวัดสมุทรปราการ  

************************* 
 
ผู้เข้าประชุม      
1. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์     ประธานการประชุม 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
2.  พันเอก ประเทือง   แก้วทุย      กรรมการ 
 รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ 
3. นางสาวณิชกานต์ เชื่อมวงศ์      กรรมการ 
 (แทน) ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 
4. พ.ต.ต.จ าลอง ลือดาว      กรรมการ 
 (แทน) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 
5. นางจ ารัส วงค์ประเสริฐ     กรรมการ 
 (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
6. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์      กรรมการ 
 (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
7. นายพิสัณห์ เนื่องจ านงค์     กรรมการ 
 คลังจังหวัดสมุทรปราการ 
8. นายสุชาติ คงส าเร็จ      กรรมการ 
 ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ  
9. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร      กรรมการ 
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
10. นางสาวอรทัย ลีฉลาด      กรรมการ 
  (รักษาราชการแทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  จังหวัดสมุทรปราการ 
11. นางมยุรี อินทรชาธร      กรรมการ 
  แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
12. นางสาวชนาภา ปานสมัย      กรรมการ 
  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
13. นางเอกอนงค์ บัวมาศ      กรรมการ 
  พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ 
14. นายสมนึก   วังอมรมิตร      กรรมการ  
  (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
15. นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย      กรรมการ 
  สถิติจังหวัดสมุทรปราการ 
16. นายสุทัศน์ คงแย้ม      กรรมการ 
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 

/ 17. นางขนิษฐา... 
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17. นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์      กรรมการ 
(แทน) พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ 

18. นายเสน่ห์ เอ่ียมหมดจด     กรรมการ 
 (แทน) ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ 
19. นางอรนุช อภิลักษณ์      กรรมการ 
 (แทน) ผู้จัดการส านักงานประปา สาขาสมุทรปราการ  
20. นางสาววสธุิดา นักเกษม      กรรมการ 
 (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
21. นางสาวมาลัย สุ่มทรัพย์      กรรมการ 
  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
22. นายสรรเกียรติ กุลเจริญ      กรรมการ 
  นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
23. นายวรรณวุฒิ มาสุข      กรรมการ 
  (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลแพรกษา 
24. นายสมหวัง เกษมโกสินทร์      กรรมการ 
  (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 
25. นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ      กรรมการ 
  (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
26.  ดร.วิชัย จันทร์จ ารูญ      กรรมการ 
  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัสมุทรปราการ 
27. นายอภิสิทธิ์ อย่างกลั่น      กรรมการ 
  ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชมจังหวัดสมุทรปราการ 
28. นายประกิต ศีลพิพัฒน์      กรรมการ 
  ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 
29. นางพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ      กรรมการ 
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ 
30. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง      กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ  
31. นายชนินทร์ กาญจนสุชา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
32. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์)   ติดราชการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายธฤต  ส าราญเวทย์)   ติดราชการ 
3. ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคท่ี 1   ติดราชการ 
4. ผู้แทนมณฑลทหารบกท่ี 11   ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง   ติดราชการ 
 

                   ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนง. เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สนง.พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  
3. นางสาวภารด ี บรรจงเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
4. นายอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน สมาคมหนังสัตว์แห่งประเทศไทย 
5. นายสานตวัน ค ารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นายเมธา   สุภนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8. นายบัญชา   เนตรสีเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสาวนฤมล   ติ้นชัยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาววรรณวิษา พาสี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาววิไลภรณ ์ เนียมธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธาน ในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)
สมุทรปราการ ครั้ งที่  7/2562 โดยมีประเด็นที่จะแจ้งให้คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบ จ านวน 1 เรื่อง                 
และเพ่ือพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่  
 เรื่อง เพื่อทราบ 
 (1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) 
และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

(1) การพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565)         
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

โดยรายละเอียดจะน าเสนอในวาระต่อไป  
 

มติที่ประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
สมุทรปราการ ครั้งที่ 6/25๖2 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562 
 

ฝ่ายเลขานุการ      ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/25๖2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน     
พ.ศ. 2562 จ านวน 12 หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakan.go.th หากมีข้อแก้ไข
ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงและให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป 
 

จึงเรียนเสนอ... 
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 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
 

มติที่ประชุม รบัทราบ/รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) 

และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสารประกอบ 2) 
 

ฝ่ายเลขานุการ       ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. 
แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่          
2 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานมีมติเห็ นชอบนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับทบทวน) หลักเกณฑ์      
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  แนวทางการก าหนด
กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
  1. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด          
ฉบับทบทวน ดังนี้ 
  1.1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน 
   1) ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน นโยบายรัฐบาล 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   2) ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาคเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของ
พ้ืนที ่
   3) การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการผ่านกระบวนการ       
มีส่วนร่วม เช่น การประชุมประชาคม เวทีระดมความคิดเห็น 
   4) มีการประสานแผนระดับพื้นที่ในลักษณะ One Plan โดยรวบรวม จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ ผ่านกลไกหมู่บ้าน/ชุมชน>ท้องถิ่น>อ าเภอ 
   5) ท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประเด็น           
การพัฒนาโดยมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1.2 ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ       
แผนชาติ  
  1.3 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
    1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใดไม่ประสงค์ทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ให้จัดส่งหนังสือยืนยันมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ภายในวันที่ 
27 ธันวาคม 2562 
    2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใดที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนา 
 

จังหวัดและ... 
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดส่งแผนพัฒนาฯ ทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562               1   
  1.4 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
   1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย  
    - ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
    - ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง       
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่    
      - ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
   2) ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย  
    - บทวิเคราะห์  
    - เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี 
    - ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
    - ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
   3) การด าเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกา         
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ให้จังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด       
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และน าผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 
  2. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้ 
  2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2.3 ลักษณะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีดังนี ้
   1) ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) นโยบายรัฐบาล 
ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (area) 
   2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง 
   3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ 
ระยะเวลา 
   4)  โ คร งการจะต้ อ ง มี ความคุ้ มค่ า ด้ าน เศรษฐกิ จ  สั ง คม  คว ามมั่ น ค ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพ้ืนที่ สามารถด าเนิน
โครงการได้ทันที 
   6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้ 
 

7) โครงการ... 
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   7) โครงการที่เป็นงบลงทุน/ครุภัณฑ์ จะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป 
   8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
มากกว่า 1 ปีได้ 
   9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 
  2.4 โครงการต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้ 
   1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ส าหรับ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
   2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วน
ราชการ 
   3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของ
ส่วนราชการ 
   4) โครงการต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้นแต่ 
(1) ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งจะต้องแสดง
เป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน 
   5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกัน หรือ
บูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 
   6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่าตอบสนองต่อ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
   7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้นแต่จะมีเหตุผลความจ าเป็นและเกิน
ศักยภาพของ อปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจาก อปท. (รอความชัดเจนทางกฎหมาย)   
  3. แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 กรอบงบประมาณในภาพรวม จ านวน 28,000 ล้านบาท 
  3.2 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดเป็น 70 : 30  
  3.3 แนวทางก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้ (1) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด ร้อยละ 25 (2) จัดสรร
เฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด ร้อยละ 20 (3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 10 (4) จัดสรรผกผัน           
ตามรายได้ต่อครัวเรือน ร้อยละ 25 (5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ร้อยละ 10 (6) จัดสรรตาม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด ร้อยละ 5 (7) จัดสรรตามประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนฯ 
ร้อยละ 5  
  3.4 การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดขนาดใหญ่ให้ได้รับ
งบบริหารจัดการ 10 ล้านบาท มีจ านวน 24 จังหวัด จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ  9 ล้านบาท        
มีจ านวน 39 จังหวัด (รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการ) จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท มีจ านวน 
13 จังหวัด  
 

3.5 ให้จังหวัด... 
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  3.5 ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการ
จัดสรรงบประมาณ หากเกินกรอบดังกล่าวจะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 
  4 หลักเกณฑ์และแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 
  4.1 กรณี อ านาจของ ก.บ.จ./ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   1) ให้ด าเนินโครงการส ารองท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีก่อน 
   2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และไม่ท าให้ต้องเพิ่มวงเงิน ได้แก่ (1) แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น  (2) ประเภทงบรายจ่าย (3) 
กิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ (4) รายละเอียดของแบบรูป
รายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง (5) รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อการใช้งาน/ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ (6) รายละเอียดกิจกรรมในงบ
ด าเนินงาน ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 
   3) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ สามารถน าไปขยายผลโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้  
  4.2 กรณี เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 
   1) การด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/พื้นที่ด าเนินการ     
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
   2) การด าเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบปกติและเหลือจ่าย โดยต้องด าเนินโครงการส ารอง (Y2) ทั้งหมดแล้ว จึงสามารถขอโอน
เปลี่ยนแปลงกรณีนี้ได้ 
   3) เมื่อประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว          
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  
 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม        ทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 การพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารประกอบ 3-5)  

 

ฝ่ายเลขานุการ    ด้วยในการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่              
20 ธันวาคม 2562 ได้รับแจ้งจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 ขอยกเลิก        
การด าเนินงาน จ านวน 1 หน่วยงาน 1  กิจกรรม ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
หมู่ที่ 11 ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 49,950,000 บาท เนื่องจาก           
1      

ตามแผนงาน... 
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ตามแผนงานต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 350 วัน แต่การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ประกอบกับการ
ก่อสร้างจ าเป็นต้องอาศัยภาวะน้ าขึ้น-น้ าลงตามฤดูกาลเพ่ือความสะดวกในการก่อสร้าง ดังนั้น จึงส่งผลให้หน่วยงาน    
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
   ทั้งนี้ ได้มีส่วนราชการมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ส าคัญเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดฯ และจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อ            
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ จ านวน 2 หน่วยงาน รวม 2 กิจกรรม
งบประมาณรวม 49,950,000 บาท ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ (Y2) และมีความพร้อมในการด าเนินงาน มีแบบรูปรายการ ประมาณการราคา สามารถ
ด าเนินการได้ทันที ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
   (1) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1 กิจกรรม 
ได้แก่ ปรับปรุงทางหลวง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และงานอ านวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3 ตอนแบริ่ง-
ท้ายบ้าน-บางต าหรุ กม.31+000 – กม.40+550 งบประมาณ 19,950,000 บาท 
   (2) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน           
1 กิจกรรม ได้แก่ ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก 3116-เทพารักษ์ ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ                 
จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ 30,000,000 บาท 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
งบรายจ่าย-รายการงบประมาณเดิม  

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
งบรายจ่าย-รายการงบประมาณใหม ่

ที่ขอด าเนินงาน 

เหตุผล 

แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาจังหวัด
และกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ 

แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาจังหวัด
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 

- ส านักงานโยธาธิการและ
ผั ง เ มื อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรปราการขอยกเลิก
โ ค ร ง ก า ร ฯ  เ นื่ อ ง จ า ก         
ต า ม แ ผ น ง า น ต้ อ ง ใ ช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 350 วัน แต่การ
จัดสรรงบประมาณล่า ช้า 
ประกอบกับการก่อสร้ าง
จ าเป็นต้องอาศัยภาวะน้ า
ขึ้น-น้ าลงตามฤดูกาลเพื่อ
ความสะดวกในการก่อสร้าง 
ดังนั้น จึงส่งผลให้หน่วยงาน
ไม่สามารถด า เนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 
- แ ข ว ง ท า ง ห ล ว ง
สมุทรปราการ  ขอรับการ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการดังกล่าวเนื่องจาก
ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน
สุขุมวิท) บริ เวณดังกล่าว        
จังหวัดฯ ได้คัดเลือกเป็น
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตาม
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน

ผ ล ผ ลิ ต  โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
เสริมศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ผลผลิต โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

กิจกรรมหลัก การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
และชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ  

กิจกรรมหลัก 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก
ที่ช ารุดหรือทรุดโทรม 

กิจกรรมย่อย การก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ งทะเล หมู่ ที่  11 ต าบล   
คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ  
งบลงทุน 49,950,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล หมู่ที่ 11 ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470 เมตร
หน่วยด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและ    
ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
  

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวง ระบบไฟฟ้า
และแสงสว่าง และงานอ านวยความปลอดภัย  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนแบริ่ง-ท้ายบ้าน-    
บางต าหรุ กม.31+000 – กม.40+550  
งบประมาณ  
งบลงทุน 19,950,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
ปรับปรุงทางหลวง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
และงานอ านวยความปลอดภั ยทางหลวง
หมายเลข 3 ตอนแบริ่ง-ท้ายบ้าน-บางต าหรุ กม.
31+000 – กม.40+550 ระยะทาง 9.550 
กิโลเมตร 
หน่วยด าเนินงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 
(เอกสารประกอบ 3) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งบรายจ่าย-รายการงบประมาณเดิม  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
งบรายจ่าย-รายการงบประมาณใหม ่

ที่ขอด าเนินงาน 

เหตุผล 

กิจกรรมหลั ก  2  ปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน      
สายรองที่ช ารุดหรือทรุดโทรม 

เฉลิมพระเกียรติ  และเพื่อ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม
อุปกรณ์งานอ านวยความ
ปลอดภัย เพื่ อแก้ ไขความ
เสียหายของผิวทางจราจรที่มี
ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด
อันตรายสูงและอ านวยความ
สะดวก ความปลอดภัยต่อ
การสัญจรของประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ (Y2) และมี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ด าเนินงาน มีแบบรูปรายการ 
ประมาณการราคา สามารถ
ด าเนินการได้ทันที 
- แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ  ขอรับการ
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการดังกล่าวเนื่องจากมี
ปัญหาผิวจราจรเริ่มหมดอายุ
การใช้งานท าให้ถนนเกิด
หลุมบ่อและโครงสร้างผิว
ท า ง ช า รุ ด เ สี ย ห า ย ม า ก 
ร วมทั้ ง มี ปั ญหาจุ ด เ สี่ ย ง
อันตราย ท าให้การเดินทาง
ไม่ ส ะดวกและปลอดภั ย 
ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ข อ ง ผู้ ใ ช้ เ ส้ น ท า ง  จึ ง
จ าเป็นต้องเร่งก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ให้มี
สภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อผู้ใช้
เ ส้ น ท า ง จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
สะดวกปลอดภั ย ในกา ร
เดินทาง ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ (Y2) และมี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ด าเนินงาน มีแบบรูปรายการ 
ประมาณการราคา สามารถ
ด าเนินการได้ทันที 

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก 
3116-เทพารักษ์ ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
งบประมาณ  
งบลงทุน 30,000,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม 
ก่ อส ร้ า ง ถนน  คสล .  ส ายแยก  3116 – 
เทพารักษ์ ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ผิวจราจรกว้าง 7.00  
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร พร้อม
ระบบระบายน้ า ระยะทาง 1.220  กิโลเมตร 
และติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท จ านวน 1 
สายทาง 
หน่วยด า เ นินงาน แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ 
(เอกสารประกอบ 4) 
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  ข้อกฎหมาย/ระเบียบ   
                          1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562)  
     - ข้อ 2 ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
      - ข้อ 2.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน ทั้งนี้ สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการส ารองที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) เท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถน าไป
ด าเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการ 
      - ข้อ 2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ ไม่มีผลกระทบ           
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (1) การ
แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (2) การเปลี่ยนแปลง
ประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (3) การ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ (4) การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนิ นการก่อสร้าง        
(5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการ
ใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ (6) กรณีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง  
    2. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หนังสือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 4907 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 (เอกสารประกอบ 5) 
     - ข้อ (3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ท้ังด้านเทคนิค (วิธีการหรือ
รูปแบบที่ใช้ในการด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ)    
ด้านระยะเวลาที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ...  
     ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค     
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ  
   

    3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
     - ข้อ 8 กรณีมีความจ าเป็นเพื่อจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านัก
งบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
      (1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบ
บุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(2) ต้องไม่น า… 
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      (2) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
      กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็น
รายการใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ส านักงบประมาณ 
     - ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

 
ความคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการ  1. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นโครงการ/กิจกรรม   
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ (Y2) จึงเห็นควรด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย 
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2566 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562) 
กล่าวคือ เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ.   
ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 
    2. การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งการโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ข้ามผลผลิต/โครงการ ดังนั้น จึงเห็นควร         
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ ต่อไป 
    3 .  ร า ยก า รก า ร โ อน เ ปลี่ ย นแปล ง โ ค ร งก า ร / กิ จ ก ร รมฯ  ดั ง กล่ า ว ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยทราบในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด  
 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ 
 
4.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565)         

ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ (เอกสารประกอบ 6-7)  

 

ฝ่ายเลขานุการ  จังหว ัดสม ุทรปราการ ได ้จ ัดประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ (Workshop)  เ พื ่อจ ัดทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ่อวันที่         
18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ    
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการทุกส่วนราชการ 
ผู้แทนคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ 4 ด้านฯ อ าเภอทุกอ าเภอ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทน  
ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2  ก าหนดให้
จังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล
จากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์                 

ซึ่งในการ... 
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 ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ มุ่งเน้นการบูรณาการในพื้นที่ ท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกันก าหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับชาติ ( agenda)          
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ ( area)           
โดยรวบรวม จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ และก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด          
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ   
โดยค านึงถึงเป้าหมายสุดท้าย คือ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเกิดผลดีต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม           
ซึ่งสามารถสรุปเป้าหมายการพัฒนา พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นการพัฒนา ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย รวมถึงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดังนี้ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 6 : ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ปี ฉบับทบทวน           
พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบ 7 : ร่างค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2563 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ 

(เป้าหมายการ
พัฒนา) 

 “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
 

ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ (Area Vision) 
 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ

สมดุล 
กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สังคมม่ันคงปลอดภัย” 
 

คงเดิม 

พันธกิจ      1 )  ส่ ง เ ส ริ ม ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ เ ป็ น
อุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
     2) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่า
อยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
     3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic เชื่อมโยง 
Supply Chain  ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
     4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
     5) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมดุลกับการพัฒนาเมือง 
     6)  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
     7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน 
และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมา   

คงเดิม 
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ภิบาล 
 

เป้าประสงค์
รวม 

     1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
เกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่มี
คุ ณ ภ า พ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ ฟ้ื น ฟู แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

-------------- 
     2) คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการทาง
การแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพียงพอ 
 

-------------- 
     3) ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบ
ขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปาฯลฯ ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

-------------- 
     4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       
เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถี
ชีวิตชุมชน และกิจกรรมสันทนาการที่มีความ
หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิม
จ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ิมค่าใช้จ่ายต่อหัว และการ
กลับมาเที่ยวซ้ า 
 

 คงเดิม 
 
 
 
 

-------------- 
     2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี 
โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมี
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่
เพียงพอ 

-------------- 
คงเดิม 

 
 
 
 

-------------- 
     4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมนันทนาการ
ที่มีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย เ พ่ือเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ ยว  การกลับมาเที่ ยวซ้ า  เ พ่ิม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกระจายรายได้สู่
ชุมชน 
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันใน
ภูมิภาคเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
การค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
อนุ รั กษ์ และ ฟ้ืน ฟูทรัพยากรธร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนโดยยกระดับรายได้และการจัดการด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่า

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

-------------- 
คงเดิม 
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เทียม และท่ัวถึง 
-------------- 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่
เจรจาการค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดย
พัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว       เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์  และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็น  ที่
รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 
 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการ
พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย
แก่ประชาชน 
 

 
-------------- 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ประวัติศาสตร์  และ
ศิ ล ปวัฒนธร รม  โ ดยกา ร พัฒนาแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  สิ น ค้ า  ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism 
for All) 

-------------- 
คงเดิม 

ต าแหน่งการ
พัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ 
(Positioning) 

    1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการส่งออก (Eco-Industial Town) 
     2) เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและ
กระจายสินค้าเพ่ือรองรับการผลิต การค้า การ
ลงทุน การบริการและการพาณิชย์ 
     3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ที่รองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวง 
 

คงเดิม 

ค าขอ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมจ านวน             
21 โครงการ 45 กิจกรรมหลัก 65 กิจกรรมย่อย 
และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณรวม 639,683,700 
บาท จ าแนกได้ ดังนี้ 
     1)   ประเด็นการ พัฒนาที่  1  จ านวน 7 
โครงการ 11 กิจกรรมหลัก 12 กิจกรรมย่อย 
งบประมาณ  150,898,000 บาท   
     2)   ประเด็นการ พัฒนาที่  2  จ านวน 6 

สรุปร่างค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2564 ของจั งหวั ด
สมุทรปราการ รวมจ านวน 17 โครงการ 32 
กิจกรรมหลัก 49 กิจกรรมย่อย และ 1 
รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม 
630,375,000 บาท จ าแนกได้ ดังนี้ 
     1)  ประเด็นการพัฒนาที่  1 จ านวน             
6 โครงการ 7 กิจกรรมหลัก 12 กิจกรรม
ย่อย งบประมาณ  135,788,100 บาท   





ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพฒันาจังหวดัสมทุรปราการ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน 

 

 
หัวข้อ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
 

ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นท่ี (Area Vision) 
 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมม่ันคงปลอดภัย” 
 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
 

ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นท่ี (Area Vision) 
 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
กับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

คงเดิม 

พันธกิจ      1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม
สะอาด  ท่ีอยู่กับชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     2) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
     3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ    
การบริหารจัดการด้าน Logistic เช่ือมโยง Supply 
Chain  ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเท่ียว 
     4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

     1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม
สะอาด  ท่ีอยู่กับชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     2) เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
     3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ    
การบริหารจัดการด้าน Logistic เช่ือมโยง Supply 
Chain  ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเท่ียว 
     4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

คงเดิม 



 
หัวข้อ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

     5)  ส่ง เสริม เครือข่ายอนุรักษ์  บ าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลกับ
การพัฒนาเมือง 
     6)  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (GAP) 
     7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และ
การบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล 
 

     5)  ส่ง เสริม เครือข่ายอนุรักษ์  บ าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลกับ
การพัฒนาเมือง 
     6)  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (GAP) 
     7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และ
การบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์รวม      1)  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
เกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

-------------- 
     2) คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ท่ีดี มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังมี
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เพียงพอ 
 

-------------- 
     3) ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า 

คงเดิม 
 
 
 

-------------- 
     2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได้รับ
การศึกษาท่ีมี คุณภาพและท่ัวถึ ง  ไ ด้รับบริการทาง
การแพทย์ท่ีดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น  ร ว ม ท้ั ง มี ร ะ บ บสา ธ าร ณูป โ ภ ค  แ ละ
สาธารณูปการที่เพียงพอ 
 

-------------- 
คงเดิม 

 
 

 



 
หัวข้อ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

ประปาฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

-------------- 
     4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน 
และกิจกรรมสันทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว 
เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเท่ียวซ้ า 
 

 
 

-------------- 
     4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน 
และกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียว การกลับมาเท่ียวซ้ า เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว 
และการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 

ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่  1  ส่ง เสริมอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคเขต
เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจาการค้ากับเขต
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิ ต ร กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ร ว ม ท้ั ง อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน      
โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

-------------- 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

-------------- 
คงเดิม 

 
 
 

-------------- 

 



 
หัวข้อ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

ประเ ด็นการพัฒนาที่  3  ส่ง เสริมระบบ Logistics 
เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
การค้ากับเขตเศรษฐกิจอาเซียน  โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว       
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พัฒนาแห ล่ ง ท่อ ง เ ท่ี ย ว  สิน ค้ า  ก ารบริ ก า รและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ เป็น   ท่ีรู้ จักและประทับใจของ
นักท่องเท่ียว 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมท้ังพัฒนา
วิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

-------------- 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว       
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พัฒนาแห ล่ ง ท่อ ง เ ท่ี ย ว  สิน ค้ า  ก ารบริ ก า รและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ เป็น   ท่ีรู้ จักและประทับใจของ
นักท่องเท่ียวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All) 

-------------- 
คงเดิม 

ต าแหน่งการพัฒนา
จังหวัด

สมุทรปราการ 

    1) เมืองอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การส่งออก (Eco-Industial Town) 

-------------- 
 

คงเดิม  



 
หัวข้อ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

(Positioning)      2) เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและกระจาย
สินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ
และการพาณิชย์ 

-------------- 
     3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ท่ีรองรับการขยายตัวของ
เมืองหลวง 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายการ

พัฒนา 

1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรม
แบบครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม  
โดยการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมสมบูรณ์  
2) คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและท่ัวถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ท่ีดี มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังมี
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เพียงพอ   
3) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
เช่น ถนนสายหลัก สายรอง ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้า 
ประปาฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน 

1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรม
แบบครบวงจรให้มีศักยภาพและปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมสมบูรณ์  
2. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและท่ัวถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ท่ีดี มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังมี
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เพียงพอ   
3. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
เช่น ถนนสายหลัก สายรอง ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้า 
ประปาฯลฯ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
4. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตชุมชน 

คงเดิม 



 
หัวข้อ 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลี่ยน 

และกิจกรรมสันนทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว 
เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเท่ียวซ้ า 
 

และกิจกรรมสันนทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว 
เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเท่ียวซ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


