กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. ๐ - ๓๔๗๑ - ๑๓๒๗

คำนำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน
ทั้งภาคราชการและประชาชน ในการร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดาเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนตลอดจน
พัฒนาส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกมิติอย่างยั่งยืนด้วยการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ มาเป็นแนวทางเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ชัดเจน สามารถ
กาหนดแนวทางพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ ให้สาเรจจลุล่วงเป็นอย่างดี

(นายพิสิฐ เสือสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
วัตถุประสงค์ในการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
ขั้นตอนในการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
ประโยชน์ของการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม

๑
๑
๒
๒ - ๑๘

ส่วนที่ ๒ แนวคิดในกำรกำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฯ
แนวคิดในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ คสช.
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๑๙
๑๙ - ๒๘
๒๙ - ๓๔
๓๕
๓๕
๓๖
๓๖ - ๓๘

ส่วนที่ ๓ กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๙
๔๐ - ๔๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
-------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์ ในการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
แบ่งออกเป็น การบริหารราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งรัฐเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดสรรงบประมาณรวมกับรายได้ที่จัดเก็บเอง และท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงตามนโยบายรัฐบาล โดยมีองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ เข้ า มาประสานเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ภายใต้ ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อกาหนดเป็นกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
๑.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด
๑.๔ เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น

๒. ขั้นตอนการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ในการจัดทากรอบยุทธศาสตร์ครั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
มีความมุ่งหวังที่จะให้การดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในท้องถิ่น ดังนี้
๒.๑ ศึกษาข้อมูลผลการพัฒนาท้องถิ่นจากปีที่ผ่านมาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านโครงสร้า งพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง ฯ
๒.๒ รวบรวมและศึกษาประเด็นปัญหา ข้อมูลการพัฒนา ข้อมูล ทั่ว ไปของจังหวัด ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และรับฟัง
ความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด นามา
วิเคราะห์ และจัดทา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและ
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนในเขตจังหวัด

- ๒-

๓. ประโยชน์ของการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๑ มีกรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดเป็นแนวทางเดียวกัน
๓.๒ มีเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด
๓.๓ ความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ได้รับการแก้ไข
ตามลาดับความสาคัญ
๓.๔ การพัฒนาจังหวัดของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการ
ประสานอย่างทั่วถึงรวดเร็ว และมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน

๔. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะที่ตั้ง
จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๑๖.๗๐๗ ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ (๕๑๓,๑๑๘.๐๓ ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเล
สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีภูเขาหิน มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน คือ แม่น้าแม่กลอง และมีลาคลอง
จานวน ๓๖๖ ลาคลองเป็นเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทาให้ยังคงสภาพของความเป็นสังคมชนบท
และร่มรื่น
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร มีคลองดอนมะโนรา
และคลองรางห้าตาลึง เป็นแนวแบ่งเขต
ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ตรงปากอ่าวแม่น้าแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดน
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีคลองวัดประดู่เป็น
แนวแบ่งเขต

-๓–

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมทางบก
- ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ๑๕ สาย
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ทางหลวง
หมายเลข
๓๕
๓๕
๔
๔
๓๒๕
๓๒๕
๓๐๘๘
๓๐๘๘
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๒๐๖
๓๒๐๖
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๓๐๑
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๕๑๐
๓๖๔๓

ตอนควบคุม
๐๓๐๑
๐๓๐๒
๐๔๐๑
๐๔๐๒
๐๑๐๑
๐๑๐๒
๐๑๐๑
๐๑๐๒
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๑
๐๑๐๒
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๐
๐๑๐๐

ชื่อตอน
กม. - กม.
นาโคก-แพรกหนามแดง
แพรกหนามแดง-วังมะนาว
ห้วยชินสีห-์ ปากท่อ
ปากท่อ-สระพัง
บางแพ-จอมปลวก
จอมปลวก-สมุทรสงคราม
ราชบุรี-ปากท่อ
ปากท่อ-วันดาว
สมุทรสงคราม-ลาดใหญ่
ปากท่อ-ท่าน้าสมุทรสงคราม
ปากท่อ-ท่ายาง
ท่ายาง-โป่งกระทิง
ทางเข้าเทศบาลตาบลโพหัก
วัดแก้ว-บ้านไร่
ทางเข้าสมุทรสงคราม
บ้านสิงห์-บ้านแพ้ว
โคกวัด-บ้านไร่
ห้วยชินสีห-์ หินสี
ท่ายาง-หนองหญ้าปล้อง
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม-ท่าน้าสมุทรสงคราม

ระยะทาง
๒๘.๙๕๘
๑.๒๐๘
๑๐.๑๑๓
๑๑.๕๘๗
๒๘.๗๗๕
๑๓.๖๓๑
๒๑.๗๘๐
๓.๙๐๗
๒.๐๐๐
๒๐.๔๒๐
๓๕.๓๕๐
๑๘.๗๕๔
๐.๔๖๘
๖.๗๐๙
๐.๔๔๗
๒๖.๓๙๘
๖.๖๑๑
๓๕.๑๑๖
๒๕.๙๒๑
๔.๐๖๖

ที่มา : สานักงานบารุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ ๒
-

รถโดยสารประจาทางหมวด ๑ วิ่งในเขตเทศบาล
รถโดยสารประจาทางหมวด ๒ วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด
รถโดยสารประจาทางหมวด ๓ วิ่งระหว่างจังหวัด กับจังหวัด
รถโดยสารประจาทางหมวด ๔ วิ่งภายในจังหวัด

ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๔
๗
๑๗

เส้นทาง
เส้นทาง
เส้นทาง
เส้นทาง

-๔–
เส้นทางการคมนาคมทางน้า
ลาคลองในจังหวัดสมุทรสงคราม มีประมาณ ๓๖๖ คลอง เนื่องจากจังหวัด สมุทรสงคราม
มีลาคลองจานวนมาก ประชาชนจึงใช้เรือในการคมนาคม เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เรือหางยาว เรือโดยสารข้ามฟาก
เรืออีป๊าบ ฯลฯ โดยมีท่าเทียบเรือ ดังนี้
๑. ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ามันและปิโตรเลียม
จานวน ๓ ท่า
๒. ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ขนถ่ายสินค้าทั่วไป
จานวน ๑ ท่า
๓. ท่าเทียบเรือรับ-จ่ายสารเคมีและแก๊ส
จานวน ๑ ท่า
๔. ท่าเทียบเรือโดยสาร
จานวน ๑๕ ท่า
ที่มา : สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ประปา

หน่วยงาน
การประปา
ส่วนภูมิภาค
สาขา
สมุทรสงคราม

ประชากรที่ใช้
ปริมาณ
น้าประปา/
กาลังผลิต
น้าจาหน่าย
หลังคาเรือน (ลบ.ม./เดือน) (ลบ.ม./เดือน)
(ราย)
๒๘,๗๔๙ ๘๔๕,๘๕๖.๐๐ ๖๔๓,๕๗๑.๐๐

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

ปริมาณความ
ต้องการใช้น้า
(ลบ.ม./เดือน)

แหล่งน้าที่ผลิต

๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑. รับซื้อน้าจาก บจก.
(คาดการณ์ เอ็กคอมธารา
แผนระยะ ๕ ปี) ๒. รับน้าจาก กปภ. สาขา
สมุทรสาคร
๓. รับน้าจาก กปภ. สาขา
ราชบุรี
๔. รับน้าจาก กปภ. สาขา
ปากท่อ
๕. รับน้าจาก กปภ. สาขา
เพชรบุรี

-๕โทรศัพท์
ผู้ใช้โทรศัพท์
อาเภอ
เมือง
อัมพวา
บางคนที

ผู้ไม่มีโทรศัพท์ใช้

ที่อยู่
ธุรกิจ
อาศัย ราชการ อุตสาหกรรม ครัวเรือน ร้อยละ
ครัวเรือน
๕,๓๐๙ ๕๖๑
๑,๒๑๓ ปัจจุบัน บมจ. ทีโอที
และบริษัทร่วมการงาน
๑,๘๘๓ ๑๖๓
๑๕๕
(TT&T) ได้ให้บริการ
โทรศัพท์พื้นฐานและ
๑,๕๑๕ ๑๑๕
๖๑
โทรศัพท์สาธารณะ
ครบทุกอาเภอ
๘,๗๐๗ ๘๓๙
๑,๔๒๙

สานักงาน
ศูนย์บริการลูกค้า
สาขาสมุทรสงคราม
ศูนย์บริการลูกค้า
สาขาอัมพวา
รวม

ที่มา : บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ไฟฟ้า ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายอาเภอ

อาเภอ
กฟจ.สมุทรสงคราม

กฟอ.อัมพวา

กฟอ.บางคนที

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
๑. ที่อยู่อาศัย
๓๑,๒๓๘
๑๓,๕๔๙
๙,๗๘๘
๒. ธุรกิจ
๔,๐๐๓
๑,๑๗๓
๘๔๓
๓. อุตสาหกรรม
๔๗
๑๔
๓
๔. ราชการ รัฐวิสาหกิจ
๕. อื่น ๆ
๕๐๔
๑๕๒
๙๗
รวม
๓๕,๗๙๒
๑๔,๘๘๘
๑๐,๗๓๑
หมายเหตุ : ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมเข้าไปอยู่ในไฟสายแล้ว จึงไม่สามารถแยกประเภท
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

-๖-

ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อนุกรมใหม่ ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต
(ล้านบาท)

สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (๑,๐๐๐ คน)
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ปี พ. ศ. ๒๕๕๕
(๒๐๑๒)
๑,๙๖๘
๑,๖๒๗
๓๔๑
๑๕,๘๕๓
๕๔
๕,๒๙๒
๔๓๗
๗๖๕
๒,๑๑๕
๑๐๙
๑,๖๕๙
๑,๐๑๕
๑,๐๔๔
๘๖๑
๑,๓๑๗
๕๓๐
๔๐๗
๒๔๖
๑๗,๘๒๑
๙๕,๓๐๕
๑๘๗

-๗อาชีพของประชาชน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่การทาสวนมะพร้าว การทา
สวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ ทาประมง ทานาเกลือ และทานาข้าวบ้างเล็กน้อย
แสดงข้อมูลพื้นที่ทาการเกษตรแยกรายอาเภอ ของจังหวัดสมุทรสงคราม
ชนิดพืช

อาเภอ

ข้าว
นาปี

ข้าว
นาปรัง

เมืองฯ (ไร่)

-

-

๑๐,๕๒๐

๑๖,๐๗๔

๑,๙๒๐

๗

๗

๔๓๒

๖๕๓

๙

อัมพวา (ไร่)

๓,๗๕๔

-

๒,๑๙๘

๑๘,๓๔๔

๔๖๙

๓,๓๖๗

๒๕

๕,๙๖๐

๘๙

๑๘๗

บางคนที (ไร่)

-

-

๓,๗๑๐

๑๖,๑๙๕

๓,๘๔๘

๔,๐๐๖

๔๔๙

๕,๙๒๗

๒,๕๙๓

๕๘๐

๓,๗๕๔

-

๑๖,๔๒๘

๕๐,๖๑๓

๖,๒๓๗

๗,๓๘๐

๔๘๑

๑๒,๓๑๙

๓,๓๓๕

๗๗๖

๘๐๐

-

๒,๗๐๐

๑,๙๐๐

๑,๖๐๐

-

๖๐๐

๑,๕๒๐

๒๐๐

N/A

๘

-

๓๐

๑๒

๑๐

-

๑๘

๓๕

๔

N/A

๒๒.๕๒

-

๑,๓๓๐.๖๗ ๑,๑๕๓.๙๘

๙๙.๗๙

-

๕.๑๙

๖๕๕.๓๗

๒.๖๗

N/A

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่)
ผลผลิตเฉลีย่
(กก./ไร่)
ราคา (บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิต
(ล้านบาท)

มะพร้าว
ตาล

มะพร้าว
ผล

มะพร้าว
อ่อน

ลิ้นจี่

มะม่วง

กล้วย
น้าว้า

ส้มโอ

พืชผัก

แสดงข้อมูลจานวนครัวเรือนเกษตรกรจาแนกตามชนิดพืช ของจังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ
อาเภอ

พื้นที่

พื้นที่

จานวน

จานวน

ทั้งหมด

ปลูกพืช

ครัวเรือน ครัวเรือน

(ไร่)

(ไร่)

ทั้งหมด เกษตรกร

จานวน

จานวน

จานวน

ครัวเรือน

ครัวเรือน

ครัวเรือน

ผู้ปลูก

ผู้ปลูก

ส้มโอ

ลิ้นจี่

ผู้ปลูก
มะพร้าว

ภาคเกษตร

จานวน
แรงงาน

๑๐๕,๔๐๗ ๖๐,๕๗๓

N/A

๕,๘๑๐

๑๑๘

๕

๓,๕๗๖

N/A

อัมพวา ๑๐๖,๓๕๒ ๖๑,๒๐๔

N/A

๕,๘๙๐

๒,๐๓๕

๑,๕๒๓

๓,๒๙๙

N/A

บางคนที ๔๘,๕๕๙

๓๘,๘๗๘

N/A

๕,๕๕๒

๑,๐๘๙

๑,๐๑๗

๓,๖๙๖

N/A

๒๖๐,๓๑๘ ๑๖๐,๖๕๕

N/A

๑๗,๒๕๒

๓,๒๔๒

๒,๕๔๕

๑๐,๕๗๑

N/A

เมือง

รวม

หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด และข้อมูลจานวนแรงงานภาคเกษตร
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

-๘สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม
อาเภอ

ด้านพาณิชยกรรม
ปั๊มน้ามัน ตลาดสด
(แห่ง)
(แห่ง)

เทศพาณิชย์
ด้านบริการ
สถานธนานุบาล ท่าเทียบเรือ โรงแรม ธนาคาร
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง) (แห่ง)

เมือง

๒๙

๑

๒

๕

๑๖

๑๖

อัมพวา

๑๐

๑

-

-

๓

๕

บางคนที

๘

๑

-

-

๒

๒

รวม

๔๗

๓

๒

๕

๒๑

๒๓

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด (มหาชน)

มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน

๒๔๘
๓๗๓
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชนิดสัตว์น้า
กุ้งพัฒนา
กุ้งกึ่งพัฒนา
หอยแมลงภู่
หอยแครง
หอยแครงในบ่อกุ้ง
ปลากระพงในกระชัง
ปลาสลิด
ปลาดุก
ปลาทับทิม
ปลานิล

ราย / ตรม.
๘๒
๓๒๔
๘๖๖
๙๖
๑๙๐
๓๗
๒๘๒
๗๕
๘
๒๗๓

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

ผลผลิตทั้งจังหวัด
พื้นที่ ต.ร.ม. ผลผลิต (กก.)
๑,๗๘๐,๐๘๐
๓๒๓,๘๗๘
๒๖,๓๘๖,๒๔๐
๒๑๒,๓๖๒
๘,๙๓๗,๗๘๘ ๑,๑๒๙,๓๓๐
๒,๙๓๙,๘๐๐ ๑,๖๑๗,๙๕๔
๑๖,๗๙๔,๔๐๐ ๑,๖๖๖,๕๖๓
๖,๑๒๐
๙๔,๔๑๗
๘,๖๑๕,๖๐๐ ๑,๖๗๖,๘๒๒
๓๙,๖๙๖
๑๓๘,๕๓๒
๒,๗๑๓
๒๓๗,๗๒๒
๒๙๗,๙๘๔
๓๑๒,๒๓๙

หมายเหตุ

-๙อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ

จานวน

อุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษผลิตภัณฑ์
จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

เงินลงทุน

ชาย

๔
๑๓,๘๑๕,๐๐๐
๗๙ ๓,๗๒๖,๒๗๔,๙๘๐
๐
๐
๔
๔๑,๗๗๐,๐๐๐
๑
๑,๑๒๐,๐๐๐
๐
๐
๓๓ ๒๔๕,๐๖๐,๔๒๑
๘
๓๘,๔๙๔,๗๐๐

หญิง

รวม

๒๕
๘
๒,๙๘๓ ๒,๘๕๘
๐
๐
๔๖
๑๑๔
๔
๒๖
๐
๐
๓๙๔
๔๔
๖๔
๑๕

แรงม้า

๓๓
๓๒๐.๗๓
๕,๘๔๑ ๑๓๒,๗๕๐.๔๒
๐
๐.๐๐
๑๖๐
๓,๙๙๗.๐๘
๓๐
๑๗.๖๒
๐
๐.๐๐
๔๓๘
๗,๖๓๘.๙๔
๗๙
๒๖๐.๘๔

๒

๔๒,๑๐๐,๐๐๐

๑๑

๗

๑๘

๓๓๔.๐๐

๐
๓
๑

๐
๓๖,๒๙๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐,๐๐๐

๐
๓๙
๑๐

๐
๘
๑๒

๐
๔๗
๒๒

๐.๐๐
๑๗๕.๖๒
๒๖๗.๕๐

๐
๐
๖ ๗๔๘,๗๐๒,๖๙๖
๒๒ ๒๗๒,๖๗๐,๐๐๐
๕ ๑๓๑,๖๔๖,๐๐๐
๒๗ ๒๒๒,๙๖๘,๗๐๐
๒๓ ๑๖๘,๐๗๙,๕๐๐
๑
๑๗,๐๐๐,๐๐๐
๓๑ ๕๘๑,๑๓๐,๖๐๒
๒๒ ๗๗๓,๒๓๒,๐๓๒
๒๗๒ ๗,๑๑๕,๓๕๔,๖๓๑

๐
๐
๓๑๘
๑๘๕
๒๘๒
๑๖๑
๑๙๖
๓๘
๒๙๖
๕๐
๒๔๗
๒๓
๑๒
๐
๓๗๙
๘๘
๑๘๖
๑๑๔
๕,๔๙๒ ๓,๗๕๑

๐
๐.๐๐
๕๐๓ ๑๐,๐๒๔.๑๙
๔๔๓
๓,๖๓๓.๑๑
๒๓๔ ๑๘,๒๔๗.๐๗
๓๔๖
๔,๕๕๐.๗๖
๒๗๐
๔,๗๒๙.๐๑
๑๒
๘๓.๐๐
๔๖๗
๒,๙๘๖.๙๑
๓๐๐ ๑๖,๕๙๐.๙๓
๙,๒๔๓ ๒๐๖,๖๐๗.๗๓

โรงงานอุตสาหกรรมแยกตามรายอาเภอ
ชื่ออาเภอ

จานวน

เงินทุน

ชาย

หญิง

รวม

แรงม้า

เมือง

๒๐๗

๓,๘๒๔,๗๙๐,๗๔๒

๓,๘๙๒

๒,๗๒๙

๖,๖๒๑

๑๑๘,๙๓๒.๙๖

อัมพวา
บางคนที
รวม

๔๒
๒๓
๒๗๒

๒,๙๖๗,๔๗๗,๖๐๒
๓๒๓,๐๘๖,๒๘๗
๗,๑๑๕,๓๕๔,๖๓๑

๑,๓๕๐
๒๕๐
๕,๔๙๒

๘๘๓
๑๓๙
๓,๗๕๑

๒,๒๓๓
๓๘๙
๙,๒๔๓

๘๑,๗๙๖.๕๐
๕,๘๗๘.๒๗
๒๐๖,๖๐๗.๗๓

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๐ -

ด้านสังคม
บัญชีแสดงจานวนประชากรและครัวเรือน
อาเภอ

รวม
Total
รวมยอด
๑๙๔,๑๘๙
ในเขตเทศบาล
๓๙,๙๒๕
นอกเขตเทศบาล
๑๕๔,๒๖๔
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
๑๐๕,๓๘๙
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๒๘,๔๙๓
นอกเขตเทศบาล
๗๖,๘๙๖
อาเภอบางคนที
๓๒,๖๙๗
เทศบาลตาบลกระดังงา
๒,๒๘๙
เทศบาลตาบลบางนกแขวก
๑,๘๖๐
นอกเขตเทศบาล
๒๘,๕๔๘
อาเภออัมพวา
๕๖,๑๐๓
เทศบาลตาบลอัมพวา
๕,๒๑๒
เทศบาลตาบลเหมืองใหม่
๒,๐๗๑
นอกเขตเทศบาล
๔๘,๘๒๐

๒๕๕๗ (๒๐๑๔)
ชาย
หญิง
Male
Female
๙๓,๓๑๖ ๑๐๐,๘๗๓
๑๘,๘๑๒
๒๑,๑๑๓
๗๔,๕๐๔
๗๙,๗๖๐
๕๐,๖๕๙
๕๔,๗๓๐
๑๓,๔๔๓
๑๕,๐๕๐
๓๗,๒๑๖
๓๙,๖๘๐
๑๕,๕๕๗
๑๗,๑๔๐
๑,๐๗๓
๑,๒๑๖
๘๔๓
๑,๐๑๗
๑๓,๖๔๑
๑๔,๙๐๗
๒๗,๑๐๐
๒๙,๐๐๓
๒,๔๕๙
๒,๗๕๓
๙๙๔
๑,๐๗๗
๒๓,๖๔๗
๒๕,๑๗๓

จานวนบ้าน
๖๕,๔๙๗
๑๔,๗๐๑
๕๐,๗๙๖
๓๘,๖๒๘
๑๐,๕๓๙
๒๘,๐๘๙
๑๐,๕๗๐
๘๐๐
๗๘๘
๘,๙๘๒
๑๖,๒๙๙
๑,๘๔๐
๗๓๔
๑๓,๗๒๕

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

การแบ่งเขตการปกครอง
อาเภอ
เมืองสมุทรสงคราม
อัมพวา
บางคนที

รวม

หมู่บ้าน
(แห่ง)
๘๗
๙๖
๑๐๑

ตาบล
(แห่ง)
๑๑
๑๒
๑๓

เทศบาล
(แห่ง)
๒
๓
๔

องค์การบริหารส่วนตาบล
(แห่ง)
๙
๑๐
๗

๒๘๔

๓๖

๙

๒๖

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๑ จานวนวัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอาเภอ
จานวน จานวน
จานวน จานวน
วัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด

อาเภอ

จานวน
จานวน
พระภิกษุ
สามเณร
มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต

เมืองสมุทรสงคราม

๓๙

-

๑

-

๖๕๘

๓๔

๒๑

๔

อัมพวา

๔๖

-

-

๑

๕๑๓

๙

๑๙

๒

บางคนที

๒๕

-

๑

-

๒๐๕

๒๑

๕

๐

๑๑๐

-

๒

๑

๑,๓๗๖

๖๔

๔๕

๖

รวม

ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ตารางจานวนสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา สังกัดและอาเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม
อาเภอ

เมืองฯ

บางคนที

อัมพวา

รวม
ทั้งหมด

สังกัด
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม

อนุบาล ประถม
๒๔
๔
๓
๓๑
๑๖
๑๖
๑๘
๓
๓
๒๔
๕๘
๗
๖
๗๑

จานวนสถานศึกษา
อนุบาล - อนุบาล - ประถม - ประถม ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
๗
๒
๒
๙
๒
๒
๑
๓
๖
๑
๖
๑
๑๕
๓
๑
๒
๑๘
๒
๑
-

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ม.ต้น ม.ปลาย
๓
๓
๒
๒
๔
๔
๙
๙

ปวช. ปวส.
๒
๒
๑
๔
๓
๓

รวม
๓๑
๓
๖
๕
๒
๔๗
๑๘
๒
๑
๒๑
๒๔
๔
๔
๓
๑
๓๖
๗๓
๙
๑๑
๘
๓
๑๐๔

ข้อมูลผลการดาเนินงาน กศน. ของสานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
จาแนกตาม ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงาน/สถานศึกษา

หน่วยงาน

ผลผลิตที่ ๔

ผลผลิตที่ ๕

คก.สนับสนุนการจัดการศึกษา

กศ.ต่อเนื่อง

จัด กศ.ตามอัธยาศัย

จัด กศ.พื้นฐานนอกระบบ

ห้องสมุด

กศน.ตาบล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

๒๐๐

๗๗๕

๑๕,๐๐๐

๓,๓๐๐

๒๕๐

๖๐๐

๑,๐๐๐

๑,๘๕๐

๒๓,๔๕๒

๑,๕๐๓

๑,๕๐๓

๕๑๗

๑๖,๓๒๙

๔,๓๐๐

๒๖๖

๖๘๘

๑,๐๗๒

๒,๐๒๖

๒๘,๓๙๗

๒๐๙.๗๘

๓๙๐.๓๙

๗๕๑.๕๐

๖๖.๗๑

๑๐๘.๘๖

๑๓๐.๓๐

๑๐๖.๔๐

๑๑๔.๖๗

๑๐๗.๒๐

๑๐๙.๕๑

๑๒๑.๐๙

แผน

๑๐๐

๔๒๐

๒๑๖

๑,๑๕๖

๑๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๙๐

๕๕๐

๙๐๐

๑,๕๔๐

๒๐,๙๗๒

ผลงาน

๑๒๐

๕๘๕

๓๒๒

๑,๒๐๕

๑๐,๘๗๕

๖,๓๐๐

๙๙

๕๖๗

๙๓๘

๑,๖๐๔

๒๒,๖๑๕

๑๒๐.๐๐

๑๓๙.๒๙

๑๔๙.๐๗

๑๐๔.๒๔

๑๐๘.๗๕

๑๐๕.๐๐

๑๑๐.๐๐

๑๐๓.๐๙

๑๐๔.๒๒

๑๐๔.๑๖

๑๐๗.๘๓

กศน.บางคนที แผน

๑๐๘

๔๕๕

๒๓๔

๗๒๕

๕,๐๐๐

๓,๙๐๐

๖๐

๔๐๐

๕๕๐

๑,๐๑๐

๑๒,๔๔๒

ผลงาน

๑๐๘

๒,๙๔๕

๑,๒๓๑

๖๗๕

๕,๓๗๐

๔,๕๐๐

๖๐

๔๐๕

๕๗๔

๑,๐๓๙

๑๖,๙๐๗

๑๐๐.๐๐

๖๔๗.๒๕

๕๒๖.๐๗

๙๓.๑๐

๑๐๗.๔๐

๑๑๕.๓๘

๑๐๐.๐๐

๑๐๑.๒๕

๑๐๔.๓๖

๑๐๒.๘๗

๑๓๕.๘๙

รวมแผน

๓๐๐

๑,๒๖๐

๖๕๐

๒,๖๕๖

๓๐,๐๐๐

๑๓,๒๐๐

๔๐๐

๑,๕๕๐

๒,๔๕๐

๔,๔๐๐

๕๖,๘๖๖

รวมผลงาน

๔๒๑

๕,๐๓๓

๓,๐๕๖

๒,๓๙๗

๓๒,๕๗๔

๑๕,๑๐๐

๔๒๕

๑,๖๖๐

๒,๕๘๔

๔,๖๖๙

๖๗,๙๑๙

๑๔๐.๓๓

๓๙๙.๔๔

๔๗๐.๑๕

๙๐.๒๕

๑๐๘.๕๘

๑๑๔.๓๙

๑๐๖.๒๕

๑๐๗.๑๐

๑๐๕.๔๗

๑๐๖.๑๑

๑๑๙.๔๔

กศน.จังหวัด

เศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะชีวิต

พัฒนาสังคมและชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพ

(คน)

(คน)

(คน)

แผน

๙๒

๓๘๕

ผลงาน

๑๙๓

รวม(คน)

แผน
ผลงาน

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ
กศน.อัมพวา

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

รวมคิดเป็นร้อยละ

ที่มา : สานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๒ -

กศน.เมืองฯ

- ๑๓ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และการละเล่นพื้นบ้าน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาวัฒนธรรมประจาจังหวัดจานวน ๑ แห่ง ศูนย์วัฒนธรรม จานวน
๒ แห่ง สภาวัฒนธรรมอาเภอ จานวน ๓ แห่ง และสภาวัฒนธรรมตาบล มี ๔ แห่ง มีศิลปะและการละเล่น
พื้น บ้ า นอยู่ ม ากมาย เช่ น ศิล ปะการเขีย นลายเบญจรงค์ ,ศิ ล ปะไทยในลายมะพร้า วซอ,ศิ ล ปะการแสดงหุ่ น
กระบอก, ศิ ล ปะการบรรเลงดนตรี ไ ทย, ศิ ล ปะการแสดงหนั ง ใหญ่ แ ละศิ ล ปะการละเล่ น พื้ น บ้ า น รวมทั้ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ดังนี้
๑.ประเพณีประจาปี ได้แก่ สงกรานต์ สารทไทย ตรุษไทย ลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่
๒.ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ การบรรพชา อุปสมบท การทอดกฐินการถวาย
สลากภั ต การถวายผ้ า ป่ า นมั ส การปิ ด ทองพระพุ ท ธรู ป และรอยพระพุ ท ธบาท ประเพณี ใ นวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีงานทิ้ง
กระจาด ประเพณีการถวายสลากภัต
๓.พิธีกรรมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ได้แก่ ไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน สารทจีนไหว้
พระจันทร์ ไหว้เช็งเม้ง ไหว้ขนมจ้าง กินเจ ฯลฯ
๔.พิธีกรรมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายมอญ ได้แก่ จออะโป (โกนผมไฟ) การทาศพ และยังมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สาคัญอีกหลายแห่ง เช่น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร , วัดพวงมาลัย , วัดแม่น้าวัดอัมพ
วันเจติยาราม , วัดเขายี่สาร , วัดปากน้า , วัดบางกะพ้อม , วัดบางกุ้ง , วัดบางพลับ , วัดตรีจินดาวัฒนาราม ,
วัดบางแคใหญ่ , วัดจุฬามณี , วัดบางแคน้อย , วัดภุมรินทร์กุฎีทอง , วัดเจริญสุขารามวรวิหาร , วัดเกตุการาม ,
วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิด
สถานที่ท่องเทีย่ ว (ประวัติศาสตร์น่าศึกษาและทัศนาศิลปกรรม)
๑. ดอนหอยหลอด เป็นดินดอนที่เกิดขึ้นที่ปากน้าแม่กลอง เป็นสถานที่ที่มีหอยหลอดอาศัยอยู่ ใน
ขณะที่น้าทะเลขึ้นน้าจะท่วมพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อน้าลดดอนจะโผล่เป็นที่กว้าง ส่วนมากจะมีประชาชนมาเที่ยวใน
ราวเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน
๒. ออร์คิดฟาร์ม ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ อาเภออัมพวา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
สวนกล้วยไม้และสวนผีเสื้อที่สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังจาหน่ายของที่ระลึกและของ
ฝากมากมาย เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๓. อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน - จัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง อยู่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๒ ประมาณ ๓ กิโลเมตร
๔. ท่องเที่ยวทางลาน้าแม่กลอง เที่ยวชมการดาเนินชีวิตริมฝั่งแม่น้าของชาวแม่กลอง ซึ่งมีวิ ถี
ชีวิตแบบเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ชมโบราณสถานที่สาคัญทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ตาม
ริมน้า สาหรับการเที่ยวชมนั้น สามารถนั่งเรือเที่ยวชมโดยนั่งเรือที่ท่าเทียบเรือตามแหล่งชุมชนริมแม่น้าแม่กลอง
เช่น หน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อาเภอเมือง , ตลาดริมน้า อาเภออัมพวา และอาเภอบางคนที
๕. ตลาดน้าท่าคา ตลาดลอยน้า ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมน้าของชาวบ้านแบบไทยๆเป็นตลาด
น้าเก่าแก่จากอดีตที่ยืนยงถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดได้พัฒนาให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวครบ
ครัน อยู่ที่ ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา (มีในวันขึ้นหรือแรม ๒ ค่า , ๗ ค่า , ๑๒ ค่า และวันเสาร์-อาทิตย์
ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

- ๑๔ ๖. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งอยู่ที่อาเภอ
อัมพวา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันเป็นนิวาสสถานที่พระบรมสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ภายในอุทยานมีลานแสดงละคร และโขนกลางแจ้ง กลุ่มอาคารทรงไทย ๕ หลัง บริเวณพื้นที่ปลูก
และตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ในวรรณคดี
๗. ค่ายบางกุ้ง ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้ง หมู่ที่ ๔ ตาบลบางกุ้ง อาเภอบางคนที เป็นค่ายทหารเรือที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทย เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ที่เกิดวีรกรรมของชาวแม่ กลอง
ระหว่างตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี ซึ่งทหารไทย – จีน โดยการนาของสมเด็จ พระเจ้าตากสิน
มหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่า ภายในมีการสร้างศาลพระเจ้าตากสิน และอนุสาวรีย์เป็นอนุสรณ์ นอกจากนี้มี
โบสถ์ศาลเจ้าพ่อดาที่มีลักษณะพิเศษ โดยถูกปกคลุมด้วยต้นไทรทั้งหลังเป็นสิ่งแปลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ไปเยี่ยมชม
๘. หลวงพ่อโตวัดเจริญสุขาราม ตั้งอยู่ที่ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที มีองค์พระประธาน
ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ คือหลวงพ่อโต เป็นพุทธปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย
เป็นปูชนียะวัตถุโบราณแห่งกรมศิลปากร ขนาดหน้าพระเพลากว้าง ๑.๗๙ เมตร ส่วนสูงจากพื้นรองรับประทับ
นั่งถึงยอดพระจุฬามณี ๒.๐๙ เมตร
๙. วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมคลองอัมพวา ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา เป็นโบราณสถานสร้างใน
สมัย พระเจ้ าอู่ทอง หลั งวัดเป็ น นิ ว าสสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ และสมเด็จพระศรีสุ ริเยน ทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
๑๐. วัดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้าแม่กลองตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่โบราณ
สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในสมั ยเดียวกับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าพระยารัตนาธิเบศสมุหนายกในรัชกาลที่ ๒
ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังใหม่ด้วยฝีมือช่างหลวง วัดนี้เก็บรักษากลองใหญ่ ซึ่งเล่ากันว่าลอยน้ามา และ
ประชาชนได้นาขึ้นไว้ ณ วัดใหญ่แห่งนี้
๑๑. หลวงพ่อบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรขนาดสูง ๑๖๗
เซนติเมตร สร้างตามแบบศิลปกรุงสุโขทัยตอนปลาย เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เคารพนับถือ
มาก ตั้งอยู่ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง
๑๒. วัดอัมพวันเจติยาราม ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท วัดนี้มีความสาคัญ
ที่มคี วามเชื่อกันว่าบริเวณที่สร้างพระปรางค์ในวัดนั้น เป็นพระตาหนักเดิมของสมเด็จพระอัมรินทร์ทรามาตย์พระ
มเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นที่ประสูติ
๑๓. บ้านเบญจรงค์ ตั้งอยู่ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เลยทางแยกเข้าตัวอาเภออัมพวาไป
ประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่มีความงดงาม แสดงถึงฝีมืออันปราณีต และแฝง
ถึงศิลปกรรมของชนชาวไทย เหมาะแก่การซื้อหาไปเป็นของฝาก หรือของตกแต่งบ้าน
๑๔. ภาพฝาผนังนูนวัดบางกะพ้อม ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา เป็นจิตรกรรม ที่อยู่
รอบ ๆ ด้านในวิหารวัดบางกะพ้อม และวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทจาลองทั้งสี่รอย ซึ่งสร้างใน
สมัยกรุงธนบุรี ส่วนจิตรกรรมฝาผนังนูนเป็นภาพที่มีฝีมือประณีตยอดเยี่ยม และงดงามมาก แบ่งเป็น ๔ ด้าน
ดังนี้
ด้านที่หนึ่ง
กล่าวถึงพระพุทธบาททั้ง ๕ แห่ง
ด้านที่สอง
เป็นภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
ด้านที่สาม
เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว ๗ วัน
ด้านที่สี่
เป็นภาพพุทธประวัติรวม ๆ คือ ภาพตอนตรัสรู้ ภาพตอนได้อัครสาวก

- ๑๕ ๑๕. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดคู้สนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ภาพจิตรกรรมที่มีฝี มืองดงามมาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหาชนก อยู่ในวิหารที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาท
๑๖. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ตั้งอยู่หมู่ที่
๘ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง บริเวณชายทะเลดอนหอยหลอด เป็นสถานที่พักผ่อนให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ธรรมชาติริมฝั่งทะเลอย่างใกล้ชิด และเป็นแหล่งรวมสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง
๑๗. แมวไทยโบราณมรดกโลก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตาบลแควอ้อม อาเภออัมพวา เป็นพิพิธภัณฑ์
อนุรักษ์พันธุ์แมวไทย เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา ค้นคว้า ความเป็นมาของแมวสยาม
๑๘. ตลาดน้ายามเย็น ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตลาดน้า
ยามเย็นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีลักษณะการดารงชีวิตของชุมชนริมน้าและ
ยังคงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ชนรุ่ นหลังได้ชมอีกมากมาย เช่น การนั่งเรือชมหิ่งห้อย ชมวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านสองฝั่งคลอง ฯลฯ
๑๙. ตลาดน้าบางน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะแก้ว ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม (มีในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป) เป็นชุมชนริมน้า
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีทั้งของกินของใช้มากมาย ทั้งผัก
สด ผลไม้นานาชนิด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของสมุทรสงคราม หรือจะเป็นของฝากอย่างกะปิ คลองโคน ปลาทู ขนม
จาก น้ าตาลมะพร้ าว กล้ ว ย ฯลฯ และชื่น ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านละแวกนั้น ที่ยังคงเอกลั กษณ์ของชาว
สมุทรสงครามไว้ได้เป็นอย่างดี

- ๑๖ ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
- โรงพยาบาลทั่วไป ๓๖๐ เตียง
(โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า)
- โรงพยาบาลชุมชน ๙๐ เตียง
(โรงพยาบาลนภาลัย)
- โรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง
(โรงพยาบาลอัมพวา)
- สัดส่วนเตียง / ประชากร
- สถานีอนามัย (ถ่ายโอนให้ อบต.)
(สถานีอนามัยตาบลบ้านปรก อาเภอเมืองฯ)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- สัดส่วนสถานีอนามัย / ประชากร
- ศูนย์สุขภาพชุมชน
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน
- โรงพยาบาลทั่วไป ๖๐ เตียง
(โรงพยาบาลแม่กลอง)
- คลินิกแพทย์
- คลินิกทันตแพทย์
- สหคลินิก
- สถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์
- คลินิกผดุงครรภ์
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
- ร้านขายยาแผนโบราณ
- ร้านผลิตยาแผนโบราณ
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

๑ แห่ง
๑ แห่ง
๑ แห่ง
๑ เตียง / ๓๕๙ คน
๑ แห่ง
๔๙ แห่ง
๑ สอ. / ๓,๕๒๘ คน
๔ แห่ง
๑ แห่ง
๔๑
๗
๒
๔
๒
๓๐
๑๐
๑๐
๕

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

- ๑๗ -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดินและที่ดิน
จังหวัดสมุทรสงครามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่ได้รับอิทธิพลของน้าทะเลทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น ดินในบริเวณนี้จึงมีที่กาเนิดมาจากการทับถมของตะกอนน้าทะเล และตะกอนแม่น้า
ซึ่งประกอบด้วยดินชุดต่างๆ ได้แก่ ดินชุดท่าจีน ดินคล้ายดินชุดสมุทรปราการที่เค็มจัด ดินชุ ดสมุทรสงคราม ดิน
ชุดสมุทรปราการ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางกอกที่เกิดในที่ลุ่ม ดินชุดธนบุรี และดินชุดดาเนินสะดวก
จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๓ ของพื้นที่จังหวัด (๔๑๖.๗๑ ตาราง
กิโลเมตร) รองลงมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่อื่นๆ และพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๒ ๖.๐๐ และ ๕.๙๙ ของ
พื้นที่จังหวัด
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
(๑) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสมุทรสงครามเคยเป็ นจังหวัดที่อุดมสมบู รณ์ด้วยป่าไม้ชายเลนตลอดแนวฝั่งทะเลติดอ่าว
ไทยระยะทาง ๒๕.๒๐ กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิมอยู่บริเวณชายทะเลท้องที่อาเภอเมืองฯ และอาเภอ
อัมพวา มีเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้ านหนึ่งติดกับ
พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดเพชรบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีกด้านหนึ่งมีแม่น้าแม่กลองตัดผ่านกลาง แบ่ง
พื้นที่ป่าออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ในท้องที่ตาบลบางแก้ว และตาบลบางจะเกร็ง อาเภอเมืองฯ อีกส่วนหนึ่ง
อยู่ทอ้ งที่ตาบลแหลมใหญ่ ตาบลคลองโคน อาเภอเมืองฯ และตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา
(๒) ทรัพยากรสัตว์ป่า
ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบในบริเวณป่าชายเลน มีทั้งพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ลิงแสม นาก
ค้างคาว เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า ได้แก่ กิ้งก่า เต่า เป็นต้น สัตว์น้า ได้แก่ หอย ปู ปลา
ชนิดต่างๆ สัตว์จาพวกแมลง ได้แก่ หิ่งห้อย ผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น สัตว์จาพวกนก ได้แก่ นกยาง เหยี่ยว นก
กาน้า เป็นต้น อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ยังเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเป็นถิ่นอาศัยของเหี้ย คือ
แหล่งน้าสะอาด และมีสัตว์น้าอุดมสมบูรณ์ จึงทาให้เหี้ยมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และกระจายอยู่ทั่วไปใน
แม่น้าลาคลอง ร่องสวน
ทรัพยากรธรณี
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบภาคกลางตอนใต้หรือที่ราบลุ่มบางกอก (Bangkok
Plain) เกิดจากการทับถมของตะกอนของแม่น้า การขึ้นลงของน้าทะเล น้ากร่อยและน้าจืดพัดพาทับถมไว้เป็น
เวลานานมาแล้ว ตะกอนเหล่านี้เกิดขึ้นในยุค Holocene หรือ Late Quarternary จังหวัดสมุทรสงคราม จึงไม่
มีแหล่งแร่ทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันจังหวัดมีร้านซื้อแร่จากทรายแก้วในเขตตาบลแพรกหนามแดง จานวน ๑
แห่ง โดยรับวัตถุดินแร่มาจากจังหวัดอื่น

- ๑๘ ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวของชายฝั่งมีประมาณ ๒๕.๒๐ กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ไม่มี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จาพวกหญ้าทะเลและปะการัง มีเพียงแต่ป่าชายเลน มีแนวชายฝั่งที่มีการกัด
เซาะระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒.๙๖ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๔ ของความยาวของชายฝั่ง โดยที่แนวชายฝั่งที่มี
การกัดเซาะระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น ๒.๙๖กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๔ ของความยาวของชายฝั่ ง และ
แบ่งตามลักษณะทางธรณีได้ ทั้งหมด ๑ ประเภท ได้แก่ หาดโคลน รวมทั้งสิ้น ๒๔.๘๖ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
๙๘.๖๕ ของความยาวชายฝั่ง และมีสิ่งก่อสร้างป้องกันเป็นลักษณะกาแพงกันคลื่นชายฝั่ งทะเลยาว ๑ กิโลเมตร
บริเวณบ้านโรงกุง้ -บ้านแพรกทะเล ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง และมีโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง ยาวตลอดแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ตาบลบางแก้ว จนถึง ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดสมุทรสงครามมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สาคัญอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน และ
พื้นที่ชุ่มน้าดอนหอยหลอด ได้แก่ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน ปลาและหอย
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าดอนหอยหลอดเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ซึ่งดอนหอยหลอดเป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้าแม่กลองมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ ๓ กิโลเมตร
ยาว ๕ กิโลเมตร ในตาบลบางจะเกร็ง ตาบลแหลมใหญ่ ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
พื้นโคลนเลนในบริเวณดอนหอยหลอดเป็นแหล่งอาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) จานวนมาก จัดว่าเป็น
พื้นที่ที่พบหอยหลอดได้มากที่สุดในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด บริเวณดอนหอยหลอดและป่าชายเลนที่อยู่
ใกล้เคียงเป็นแหล่งอาศัยของนกทะเลและนกชายฝั่งอย่างน้อย ๑๘ ชนิด ในจานวนนี้มีอยู่ชนิดหนึ่งที่จัดเป็นนกที่
อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย คือ นกกระสานวล (Ardea cinerea) และมีอีก ๓ ชนิดที่จัดอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ได้แก่ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)
และนกแอ่นกินรัง (Collocalia fuciphag) ส่วนนกอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่คือ นกยางกรอกชวา (Javanese
pond heron) และนกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus) จากการสารวจบริเวณดอนหอยหลอด
พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างน้อย ๔๒ ชนิด เช่น แมงกะพรุนไฟ หนอนริบบิ้น (Ribbin worm) แม่เพรียง
ทะเล (Perinereis nuntia) ในจานวนนี้เป็นสัตว์จาพวกมอลลัสก์ประมาณ ๑๐ ชนิด เช่น หอยมวนพลู
(Turritella terebra) หอยกระพง (Modiola senhauseni) หอยเสียบ (Donax faba) หอยปากเป็ด (Lingula
anatina) หอยแครง (Arca sp.) หอยหลอด (Solen regularis) เป็นต้น ส่วนพืชที่ขึ้นในพื้นที่ของดอนหอยหลอด
นั้น พรรณไม้ส่วนใหญ่บริเวณป่าชายเลนจะเป็นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) และโกงกางใบ
ใหญ่ (Rhizophora apiculata Poir.) ตามลาต้นและรากของต้นโกงกางจะมีสาหร่ายสีแดงเกาะอยู่ บริเวณพื้น
โคลนแถบชายฝั่งจะพบไซยาโนแบคทีเรีย (สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน) ได้ทั่วไป นอกจากนี้ในป่ายังพบพืชชนิด
อื่นๆ อีกมากมาย เช่น โพทะเล (Thespesia populnea (L.) Soland. Ex Correa) แสมดา (Avecennia
officnalis L.) แสมขาว และพืชสกุลประสัก

ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑๙ -

ส่วนที่ ๒
แนวคิดในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
-------------------------------------------

แนวคิดในการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น รวม
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยรัฐได้จัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกับรายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บได้เอง ซึ่งท้องถิ่นต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัด ด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการท่องเที่ยว การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกาหนด
กรอบการวางแผนเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติให้มีความสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความรอบรู้ เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน เพื่อให้เกิดความสมดุลและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัฒน์
การก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ได้จัดทาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งดาเนินการตามทิศทางของยุทธศาสตร์
การพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๒ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลเน้น
พัฒนาประเทศเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่ว นในสังคมไทยได้เห็ นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่ง
กาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเสมอภาค เป็ น ธรรม และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง”

- ๒๐ พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พั ฒ นาคุณ ภาพคนไทยให้ มี คุณ ธรรม เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มีทั ก ษะและการด ารงชีวิ ต อย่ า ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้ างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสั งคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิ ทธิภาพการลดการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

- ๒๑ ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้น ที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยาก
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้ มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมอย่ างเป็ นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้ว ยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
๑.๑ การสร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ทุ ก คนในสั ง คมไทยควบคู่ กั บ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้ แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น

- ๒๒ ๑.๒ การจั ดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ ขั้นพื้น ฐาน เน้น การสร้ า งภูมิคุ้มกัน ระดับ
ปัจ เจก และสร้ า งการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ น ใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพั ฒ นาระบบบริ การ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงแ ละชาย
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อย่ า งสร้ า งสรรค์ เ พิ่ ม ศั กยภาพและขี ด ความสามารถของชุ ม ชนในการจั ดการปั ญหาของชุม ชนด้ ว ยตนเอง
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็ งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ใ ห้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตั ว และส่ ง เสริ ม การตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชากรให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิ ตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ กฎหมาย
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สร้ า งค่ า นิ ย มการผลิ ต และบริ โ ภคที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เรี ย นรู้ ก ารรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

- ๒๓ ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคน
ไทยให้ มีความสมบู รณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒ นาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝุรู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่ งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งก าร
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซี ย นให้ เกิดการไหลเวีย นทางวัฒ นธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ส่ งเสริ มความเข้า ใจระหว่า ง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่ง
รักษา ปูองกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน เป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ ถือครองที่ดินทาประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีและวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่ างต่อเนื่ อง สนับ สนุน การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิ ตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขัน้ พื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

- ๒๔ ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้
ร่ว มทาการศึกษาวิจั ย กับ ภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับ
สถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
๓.๔ การสร้ า งความมั่น คงในอาชี พ และรายได้ ใ ห้แ ก่ เ กษตรกร มุ่ง พั ฒ นาระบบการสร้ า ง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย พืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็น อยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรปลู ก ต้ น ไม้ แ ละปลู ก ปุ า โดยชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายการผลิตและการบริโภคที่ เกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เ ป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มี กลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้
มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริ มความร่ว มมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโ ดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

- ๒๕ -

๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริ การให้ส ามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มกับ สาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
และยกระดั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้ างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้ งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปูองกันความ
เสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสาคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภ าคต่ า งๆ มุ่งพัฒนาบริ การขนส่ งและโลจิส ติกส์ ที่มีประสิ ทธิภ าพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนใน
ของประเทศ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา
พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้ งด้านความมั่นคง
และเสถียรภาพของพื้นที่
๕.๓ การสร้ า งความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ประชาคมอาเซี ยน เป็น การพัฒ นาความร่ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและบริการนาเข้าที่
ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๔ การเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและภู มิ ภ าคภายใต้ บทบาท
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่ ว นร่ ว มก าหนดยุ ทธศาสตร์ ของกรอบความร่ว มมื อ ที่ด าเนิน อยู่ รวมทั้ งรั กษาดุล ยภาพของปฏิ สั ม พัน ธ์กั บ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือในการ
กาหนดมาตรฐานฝี มือระหว่างประเทศเพื่ ออานวยความสะดวกการเคลื่ อนย้ายแรงงานในภูมิภ าค ส่ งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้ง
ระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน
และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้า
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๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อย่า งมีจ ริ ยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้ อมทั้งเปิดรั บความร่ วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิ ตและบริโภคสินค้าและบริการที่ นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริม และ
อานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์ และการอานวยความสะดวกที่จาเป็น
เพื่อให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่ นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุน กลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิช าการและเครื อข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่ส ร้างความใกล้ ชิด และปฏิสั มพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ปุาและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนส่งเสริม
ให้ เกิดการใช้ น้ าอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ จั ดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรี ยมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน

- ๒๘ ๖.๓ การยกระดั บขีด ความสามารถในการรองรั บและปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภู มิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
๖.๕ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นการค้ า จากเงื่ อ นไขด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ก ฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
การค้าและการลงทุน เตรี ย มมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกาหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพั นธกรณีติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมือ่ เกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
๖.๘ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบู รณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากรธรรมชาติ ปรั บปรุง กฎหมายเพื่ อแก้ปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในการเข้า ถึง และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลักดันให้
มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีว ภาพ พัฒ นาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

- ๒๙ –

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ รองรับ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ผนึ กกาลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และ พื้นที่
เป้าหมายอย่างยั่งยืน
๑) เสริมสร้างให้ คนและชุมชนมีจิตสานึกด้านความมั่นคงและมีศักยภาพตลอดจน
ภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุน ส่งเสริม และ เสริมสร้างการพัฒนาคน ชุมชน หมู่บ้าน บนพื้นฐานของ การมี
ส่วนร่วม ให้กับผู้นาชุมชนและหมู่บ้าน ผู้นากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม
รวมทั้งผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างผู้นาชุมชนด้านความมั่นคง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และ จังหวัดชายฝั่งทะเล ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความสาคัญกับ
การปูองกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้ สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
เวทีการจัดทาแผนระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึง มิติปัญหา
ด้านความมั่นคงที่กระทบต่อตนเองและชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกาหนดแนวทาง การพัฒนา การ
ปูองกัน และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระดับ ประชาชนและชุมชน
๓) ส่งเสริมให้คนและชุมชนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง สามารถ
อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้คนบริเวณพื้นที่ชายแดนเรียนรู้ภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ให้พัฒนาความรู้ และทักษะตารวจตระเวนชายแดนเพื่อให้เป็นครูสอนเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเสริมเจ้าหน้าที่หลักทางการศึกษา รวมถึงให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพื้นฐานปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริมการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขพื้นฐานเพื่อปูองกันโรคติดต่อชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค
๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานในจั ง หวั ด มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรพัฒนาเอกชน และ
เครือข่ายองค์กรชุมชน ร่ วมดาเนินโครงการที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของจังหวัด/กลุ่ ม
จังหวัด
๕) ส่ งเสริ มความรู้ สร้างความเข้าใจ และ ประชาสั มพันธ์เพื่อปูองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดนและแสวงหาแนวทางลดเงื่อนไขความขัดแย้ง
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง

- ๓๐ –
๖) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับตาบล อาเภอ ในพื้นที่ห่างไกล หรือ เป็นพื้นที่เสี่ยง
ชายแดนและทางทะเล
๗) ส่งเสริมและขยายผลการพัฒ นาโครงการตามแนวพระราชดาริ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของคน ชุมชน และ พื้นที่เปูาหมายอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๑) ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการจั ด ระบบปู อ งกั น เพื่ อ จั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ช ายแดนให้
ครอบคลุ มพื้น ที่ทางบกและทางทะเลที่ส อดคล้ องกับแผนปูองกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒ นาการค้ า
ชายแดนและความเป็นมิตรของประชาชนชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒) ดาเนินการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะแก่ง และจังหวัดชั้นใน โดยมุ่งเสริม ความเข้มแข็ง
ของระบบหมู่บ้านชายแดนเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) เป็นลาดับแรก และพัฒนากลไก
ของหมู่บ้านทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชนไทยอาสาปูองกันชาติทางทะเล
(ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การฝึกอบรมกาลังประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเล การฝึกอบรม
วิทยุมดดานาวีแก่กลุ่มชาวประมง และองค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีความพร้อมและสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมู่บ้าน
๓) เสริ มสร้างระบบปูองกันชายแดน ชายฝั่ งทะเลและเกาะแก่ง โดยวางแผนและ
กาหนด แผนปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนในการฝึกอบรมกาลังประชาชนของกระทรวงมหาดไทย
กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรควบคู่กับการ
เสริมสร้างระบบประชากรให้มีความรู้ พื้นฐานด้านความมั่นคงและจิตสานึกความมั่นคง และนาการพัฒนาอาชีพ
และรายได้ที่ยั่งยืนของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้าไปพัฒนาคนและชุมชนใน หมู่บ้านตาบลเปูาหมาย
ในคราวเดียวกัน
๔) ดาเนินการจัดและพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและระบบเฝูาตรวจทั้งทางบก
และทางทะเลในลักษณะเครือข่าย (Network) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และนาระบบภูมิสารสนเทศมา
สนับสนุนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการปูองกันและปราบปรามไม่ให้เกิดปัญหา
ความมั่ น คง อาทิ การมี เครื อข่ ายเฝู าระวั งและระบบตรวจการณ์ปั ญหาความมั่น คงบริ เวณช่ องทางสั ญจร
ข้ามแดนและช่องผ่านทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ท่าข้าม เป็นต้น เพื่ อสร้างความปลอดภัยให้กับคน
ใน พื้นที่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
๕) สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานควบคู่กับเสริมสร้างความรู้ของ
เจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัครกลุ่ มต่างๆ ทั้งฝุ ายทหารและพลเรือนโดยการร่ว มมือกับหน่วยงานภาคเอกชนให้
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของฝุายทหาร ฝุายปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแจ้งเตือน เฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และ
ปฏิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) เพื่อให้คนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ร่วมมือระวังปูองกัน
รวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
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๖) พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนทั้งทางบกและทางทะเล ให้สามารถปูองกันและ
ควบคุมการลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย ได้แก่ การค้า
ยาเสพติด การค้า มนุ ษย์ การค้าอาวุธ และการค้าสิ่ งที่เป็นโทษต่อชีวิต และสั งคม รวมทั้ งการนาสิ่ งของผิ ด
กฎหมายและสินค้าหนีภาษี และการเคลื่อนไหวของกลุ่ม/ขบวนการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจน
ดาเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในการปูองกัน สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระทาผิด
กฎหมาย
๗) เร่งดาเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้
พื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดน เพื่อลดการเผชิญหน้าหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศคู่กรณี ตลอดจนปรับปรุง
ระบบการเฝูาระวังเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การจัดการโดย
สันติวิธี
๑) สนับสนุนให้มีการนามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริ ม การ
จัดเวทีประชาคมในระดับต่างๆ ตามความพร้อมของแต่ละพื้น ที่ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และ
จังหวัด เพื่อนามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางหลักในการดาเนินงาน เสริมสร้าง
ความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงในระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริม ความร่วมมือ
ด้านศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็น รากฐานของความสั มพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดน
๒) สนั บ สนุ น หน่ว ยงานของรัฐ ให้ ความส าคัญนามิติด้านวัฒ นธรรมและภูมิปัญญา
ชุมชน/ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ/หรือสนับสนุน การพัฒนาเพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติโดยจัดเป็นโครงการนาร่อง (Pilot Project) ตามความพร้อมของ ชุมชน หมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ และจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อความ
มั่นคง ได้มีกิจกรรมที่นามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือของชุมชนชายแดนไทย และความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดน ไทยกับชุมชนชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติโดยลดข้อขัดแย้งที่นาไปสู่
ปัญหาด้านความมั่นคง
๓) ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรีย นรู้ และปลู ก ฝั ง แนวทางการจั ด การความขัด แย้ง โดย
แนวทาง สันติวิธีอาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจา เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นาองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาภาคประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับ
ความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการปูองกันไม่ให้ ความ
ขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคม ขยายตัวไปสู่การใช้ ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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๔) ส่ งเสริ มเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสั นติวิธีและ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้ กฎ กติกา
ของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการ ความขัดแย้งโดยสันติ
วิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
เกิดขึ้น
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสาน
ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และ ผู้แทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพื่อเจรจาหา ข้อยุติ
ความขัดแย้งของคนในสังคมที่ยอมรับร่วมกันได้
๖) ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้าง
กลไกการเจรจาหาข้อยุติและทางออกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง รวมถึงความแตกแยกในสังคมที่อาจจะนาไปสู่
ความรุนแรงและเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
๗) ศึกษา วิจั ย และ พัฒ นาองค์ความรู้ในการจั ดการความขัดแย้งของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนให้เป็นพลังดาเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติ
วิธีของ ภาคประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน
๘) ส่งเสริมการดารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
๑) สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตั้งแต่ระดั บกระทรวง กรม ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี ภูมิ
สารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งให้ความสาคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ข้อ มู ล สภาพพื้น ที่ ข้ อมู ล ความต้ องการของชุ มชนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ นของประชาชน เพื่อ น ามา
พิจารณาจัดทาและสนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และตอบสนองความต้องการของชุมชน
๒) พัฒนาและจัดทาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว การบูรณาการด้านการ
ข่าว ในทุกระดับของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ส่วนกลางและระดับภาค) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(Information Sharing) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ นาไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ โดยอาจจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing Center) รวมทั้งส่งเสริม การ
ข่าวภาคประชาชน การมีศูน ย์ ข้อมูล ข่าวสารเพื่อความมั่น คง เพื่ อประโยชน์ในการเฝู าระวัง และแจ้ งเตือ น
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
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๓) สนับสนุนและเร่งดาเนินการจัดทาข้อมูลและฐานข้อมูลเรือการจัดระเบียบ การ
เข้า- ออก ทางทะเล เพื่อให้เกิดการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA)
ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการดาเนินการ อาทิ การควบคุมการกระทาผิดที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้าม
แดน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเล ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
(Vessel Traffic Service : VTS) เป็นต้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพื่อให้มี การ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านความมั่นคงทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัด
๔) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับ
วัย ของประชากร โดยให้เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีจิตสานึก ด้าน
ความมั่นคง โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านความ
มั่นคงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดอาเภอ นายอาเภอ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และ กลุ่มมวลชน เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนา คน
ชุมชน พื้นที่ และแนวทางปูองกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้น
๕) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคง
ของชาติและสนับสนุนการนาผลงานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ การดาเนินงานการ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในทุกระดับ
๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา
หรื อศูนย์ วิช าการด้านความมั่น คงเป็ นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒ นาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
รวมทั้งการถ่ายทอดวิชาการและองค์ความรู้สู่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่ มี
ภารกิจสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ การจัดทาแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
๗) สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง รวมทั้งสร้างช่องทาง การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและองค์กรทางศาสนา รวมทั้ง อาจ
สนั บสนุนให้มีการพัฒ นาคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดของชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปอย่างเท่าทัน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ระดับภาคและ๑๘
จังหวัด กับสภาองค์กรชุมชน และกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ เปูาหมาย เพื่อพัฒนารากฐานความมั่นคง
ของคนและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน ปั ญหาอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ ายดาเนินงานร่ว มกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๘) เสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มอาสาสมัคร ผู้นา
ชุมชน และประชาชนเกี่ย วกับ สถานการณ์และปัญหาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน ทัศนคติที่มีต่อไทย
และความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งปรับทั ศนคติและสร้างความเข้าใจของผู้นาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน โดยจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้และเวที
รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลในพื้นที่ในการปูองกันหรือยุติข้อขัดแย้งไม่ให้
ยกระดับเป็นความขัดแย้งระดับชาติ
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๙) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเพื่ อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพิจารณากาหนดแนวทางส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ อาทิ ภารกิจ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑) สนับสนุนการดาเนินงานของ ชุมชน และ ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและ
จังหวัดชายฝั่งทะเลที่นาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพื้นที่
๒) เสริมสร้างและประสานความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรของรัฐในระดับพื้นที่
กับประเทศรอบบ้ านที่มุ่งขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ด้านอื่นๆ ในกรอบ
ประชาคมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓) ส่งเสริมและจัดทาแผนการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานของรัฐ
ในการดาเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับ
หน่วยงานในจังหวัด รวมทั้งระหว่างหน่วยงานในประเทศของไทยกับส่วนราชการของไทยที่ตั้งส านักงานใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
๔) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่กับประเทศรอบบ้าน โดยใช้กลไกการเจรจาใน
ระดับทวิภาคีบนพื้นฐานของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
๕) ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกที่ดี (Goodwill) ความรู้สึกชื่นชม (Sense
of appreciation) และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคส่วน โดยใช้ความใกล้ชิดด้านภาษา
วัฒนธรรม และประเพณี โดยเฉพาะเยาวชนของไทยกับประเทศรอบบ้าน และสนับสนุนบทบาทของ ภาคเอกชน
และภาคประชาสั งคม รวมทั้งใช้ป ระโยชน์จากสมาคมเพื่อ มิตรภาพต่างๆ เพื่อส่ งเสริมการดาเนินนโยบาย
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านจากระดับประชาชนสู่ระดับรัฐบาล
๖) ส่ งเสริ มและประสานงานความร่ว มมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัด
ชายแดน ประเทศรอบบ้าน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ด้านการศึกษา ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหา ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการเคารพและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ภายใต้กลไกเจรจา
ใน ลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทย๑๙
๖. ยุท ธศาสตร์ บ ริ หารจัด การอย่ า งมี เ อกภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ด าเนิ น งานภายใต้ก ลไก
การบริหารจัดการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
และ/หรือ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายและอานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.)
มอบหมายและสั่งการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
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ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียม อาเซียน และประชาคมโลก
๙. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และ
ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์
“ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยว”
เป้าประสงค์รวม
๑. ทรัพยากรสัตว์น้าเพิ่มมากขึ้น
๒. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
๓. รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
๔. แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ
๕. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าให้คงความอุดมสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เพิ่มศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์ของจังหวัด
“เมืองแห่งวิถีชีวิต ๓ น้ า แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจตามวิถีสมุทรสงคราม

- ๓๗ –
กลยุทธ์
๑. พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนากระบวนการ
เรียนรู้ (Learning Process) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบริการและ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism) การท่องเที่ยว เพื่ออายุวัฒนะ (Spa and Wellness Tourism) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และชุมชน (Cultural and Community based Tourism) และการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Senior Tourism) โดย
สอดคล้องกับทรัพยากร และวัฒนธรรมชุมชน
๔. ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม ทาง
เศรษฐกิจ
๕. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงให้มีความ
ปลอดภัย และได้มาตรฐานตอบสนองต่อผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
๒. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล
๓. สร้ างและขยายเครื อข่ายการตลาดช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า เกษตร/ประมง และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรประมง เพื่อสร้างรายได้ ให้เกษตรกรทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อให้การ
ผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ให้มีความเข้มแข็งและ
ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่
๖. ส่งเสริมการจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
๓. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย
๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

- ๓๘ –
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
๑. ปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริม และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรักษาเฝูาระวัง และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ส่ ง เ สริ ม การ จั ด ท าฐ า นข้ อ มู ล ท รั พ ยากร ธ รรมช า ติ แ ละสิ่ ง แว ดล้ อ ม เพื่ อ ใ ช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัย การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : สร้ า งเสริมประสิ ทธิภ าพการบริห ารจั ดการภาครัฐ ให้ มีความพร้อมเป็ น
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
๑. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อสามารถนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๓๙ -

ส่วนที่ ๓
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ประชาชนรักถิ่นกาเนิด สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. พัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. พัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป้าประสงค์รวม
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดทาผังเมือง
๒. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๕. เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดาเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
๗. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ๔๐ -

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ฉบับทบทวนประจาปี ๒๕๕๙
( สาหรับจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า
๑.๓ จัดทาผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๔ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทาง
การแพทย์ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส
และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิด
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ๓.๑ บริหารจัดการการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
ชุมชน/สังคม การรักษา
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ความสงบเรียบร้อย
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้อง
ก่อนวัยอันควร
๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ

- ๔๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

๔. การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้าลาคลอง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสานึกให้รักถิ่นเกิด
๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการ
พัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร
และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาด
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๕ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน
๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ๓ น้า
๕.๔ เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้าลาคลองและ
ชายฝั่งทะเล

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหา
คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

