แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คํานํา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของโลกในปจจุบันสงผลกระทบ
ต อ ประเทศไทย และท อ งถิ่ น ต อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งรอบด า นทั้ ง ภายนอก และภายใน จั ง หวั ด
สมุทรสงครามเปนจังหวัดหนึ่งซึ่งไดรับผลกระทบ ประกอบกับขณะนี้ความเจริญทางดานการทองเที่ยว
ธุร กิจ ที่ พัก เติ บโตอยา งรวดเร็ว ส งผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หรือแมแตการกาวสูระบบ
เศรษฐกิ จ โลก ความก า วหน า ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้ งการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ลวนแตสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการดํารงชีวิตของประชาชน
มากขึ้นเรื่อยๆ
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจกรรมภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งไดแกพื้นที่ทั้งจังหวัดตามกฎหมายที่
กําหนด จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยยึดกรอบแนวทางตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของกลุมจังหวัด และของจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดสมุทรสงคราม นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผานการ
พิจารณาภายใตกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนประกอบไปดวย สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน ประชาคมทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อรวมกันกําหนด
ทิศทางในการแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งจักไดใชเปน
เครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นขางหนาตอไป
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุงเนนให
หนวยงานราชการทุกหนวยงานดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในทองถิ่น จนเกิด
การปฏิบัติงานที่มีความซ้ําซอนกัน และการแกไขปญหาใหกับประชาชนไมตรงความตองการอยางแทจริง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนเจาของปญหาและเจาของพื้นที่ จึงเปนที่มาของ
การเปลี่ยนแปลงและการกําหนดขอกฎหมายขึ้นไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ที่มีการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมอบหมายภารกิจการพัฒนาเพื่อ
แกไขปญหา สนองตอบตอความตองการของประชาชนใหตรงตามเปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุด
เป น การประสานเชื่ อมโยงการพั ฒ นาให มีความสองคลอง สนับ สนุน ซึ่ งกัน และกัน ภายใตร ะเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
ระยะยาว เพื่ อกํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาใหเ ปน ไปตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมถึงนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของผู บ ริ ห ารท องถิ่ น ตามหลั กการปกครองที่ใหอิ ส ระองคกรปกครองสว นทองถิ่น ในการใหบ ริการ
สาธารณะ การกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรที่ มี อยู อย างจํา กัดให เกิดประโยชนและมีป ระสิทธิ ภ าพสู งสุด โดยมี
องคประกอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ไดใหความหมายและประเภทของแผนพัฒนา ดังนี้
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป
ประเภทของแผนพัฒนามี ๒ ประเภท
๑) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะปานกลางหรือระยะยาว
๒) แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวน
บทบาทและจัดทํา ทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้

-๒–
๑. เปนแผนที่แสดงความสอดคลอง และอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๒. เปนแผนพัฒนาระยะยาวที่มีเปาหมาย ระดับนโยบายในภาพกวาง ครอบคลุมภารกิจหนาที่
และเปนแผนที่มีความยืดหยุน สามารถปรับใชไดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมทั้งสิ่งแวดลอม
๓. เปนแผนที่มีองคกรรับผิดชอบหลายระดับ และแสดงถึงวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน
๔. เปนแผนที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
๕. เปนการวางกลยุทธของการพัฒนาในประเด็นสําคัญ และมีความจําเปนเรงดวน

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. เพื่อเปนกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
๒. เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นภายในจังหวัด ในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่นํามาใชในการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
๓. เพื่อสนองตอบตอความตองการ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใน
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะดําเนินการไดตอเมื่อคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาระดับจังหวัดไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน
จังหวัดแลว จึงจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึ ก ษาข อ มู ล ผลการพั ฒ นาจากงบประมาณที่ ผ า นมาทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และการเมืองการปกครอง
๒. รับฟงความคิดเห็นจากผูแทนภาคประชาชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
๓. นําเสนอขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ ขั้นตอนการจัดทํา และความจําเปน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ
๔. รวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง ป ญ หา ความต อ งการของท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ยุทธศาสตร การพัฒนากลุมจังหวั ด ยุทธศาสตรการพั ฒนา
จังหวัด และนโยบายผูบริหาร
๕. วิเคราะหศักยภาพ (SWOT) โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ปญหาและ
อุ ป สรรค เพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการพั ฒ นาของท อ งถิ่ น ในป จ จุ บั น และกํ า หนดประเด็ น ภารกิ จ
จุดมุงหมาย เปาหมายการพัฒนาในอนาคต
๖. เสนอและทบทวนรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาและบูรณาการรวมกัน
๗. อนุมัติและประกาศใชยุทธศาสตรการพัฒนา

-๓–

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. เปนการประสานการดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบภายในองคการบริหารสวน
จังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะลดปญหาความซ้ําซอนและประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร
๒. มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน
สนองความตองการของประชาชน และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๓. ทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบติดตาม และควบคุมการดําเนินงานที่เปนระบบ
สงผลถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

-๔–

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
……………………………………………………………………….……………………………………..

๒.๑ ขอมูลทั่วไป

จังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะที่ตั้ง

จังหวัดสมุทรสงคราม อยูหางจากกรุงเทพฯ ๖๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๑๖.๗๐๗ ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๐.๐๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ (๕๑๓,๑๑๘.๐๓ ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไป
เปนที่ราบลุมริมทะเล สภาพของดินเปนดินเหนียวปนทราย มีภูเขาหิน มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน คือ
แม น้ําแมกลอง และมีลําคลองจํานวน ๓๖๖ ลําคลองเปนเครือขาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทําให
ยังคงสภาพของความเปนสังคมชนบท และรมรื่น
อาณาเขต

ทิศเหนือ

ติด ตอกับ จั งหวัด ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร มีคลองดอนมะโนรา
และคลองรางหาตําลึง เปนแนวแบงเขต
ทิศใต
ติดต อกั บทะเลอาวไทย ตรงปากอาวแมน้ําแมกลอง และจั งหวั ด
เพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีคลองวัดประดูเปน
แนวแบงเขต

-๕–

ดานโครงสรางพื้นฐาน
เสนทางการคมนาคมทางบก
- ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดิน ๑๕ สาย
ลําดับที่
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
หวยชินสีห- ปากทอ
ปากทอ-สระพัง
บางแพ-จอมปลวก
จอมปลวก-สมุทรสงคราม
ราชบุร-ี ปากทอ
ปากทอ-วันดาว
สมุทรสงคราม-ลาดใหญ
ปากทอ-ทาน้ําสมุทรสงคราม
ปากทอ-ทายาง
ทายาง-โปงกระทิง
ทางเขาเทศบาลตําบลโพหัก
วัดแกว-บานไร
ทางเขาสมุทรสงคราม
บานสิงห-บานแพว
โคกวัด-บานไร
หวยชินสีห- หินสี
ทายาง-หนองหญาปลอง
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม-ทาน้ําสมุทรสงคราม

ที่มา : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
-

รถโดยสารประจําทางหมวด ๑ วิ่งในเขตเทศบาล
รถโดยสารประจําทางหมวด ๒ วิ่งระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัด
รถโดยสารประจําทางหมวด ๓ วิ่งระหวางจังหวัด กับจังหวัด
รถโดยสารประจําทางหมวด ๔ วิ่งภายในจังหวัด

ที่มา : สํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรสงคราม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๔
๗
๑๗

เสนทาง
เสนทาง
เสนทาง
เสนทาง

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

-๖–
เสนทางการคมนาคมทางน้ํา
- ขอมูลการคมนาคมทางน้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
๑. แมน้ํา (แมน้ําแมกลอง)
จํานวน ๑ สาย
๒. ลําคลอง (โดยประมาณ)
จํานวน ๓๖๖ คลอง
๓. ทาเทียบเรือขนถายปโตรเลียม
จํานวน ๓ ทา
๔. ทาเทียบเรือขนสงสินคาทั่วไป
จํานวน ๑ ทา
๕. ทาเทียบเรือขนถายแกสแอลพีจี
จํานวน ๑ ทา
๔. ทาเทียบเรือโดยสาร
จํานวน ๒๓ ทา
ที่มา : สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ประปา

หนวยงาน
การประปาสวน
ภูมิภาคสาขา
สมุทรสงคราม

ปริมาณ
ประชากรที่ใช
กําลังผลิต
น้ําจําหนาย
น้ําประปา/
หลังคาเรือน (ลบ.ม./เดือน) (ลบ.ม./เดือน)
(ราย)
๒๙,๙๒๓ ๙๙๙,๒๔๐.๐๐ ๖๗๙,๓๔๓.๐๐

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

ปริมาณความ
ตองการใชน้ํา
(ลบ.ม./เดือน)

แหลงน้ําที่ผลิต

๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑. รับซื้อน้ําจาก
(คาดการณ บจก. เอ็กคอมธารา
แผนระยะ ๕ ป) ๒. รับน้ําจาก กปภ.
สาขาสมุทรสาคร
๓. รับน้ําจาก กปภ.
สาขาราชบุรี
๔. รับน้ําจาก กปภ.
สาขาปากทอ
๕. รับน้ําจาก กปภ.
สาขาเพชรบุรี

-๗โทรศัพท
ผูใชโทรศัพท

อําเภอ
เมือง
อัมพวา
บางคนที

ผูไมมีโทรศัพทใช

ที่อยู
ธุรกิจ
อาศัย ราชการ อุตสาหกรรม ครัวเรือน รอยละ
ครัวเรือน
๑,๒๒๐ ปจจุบัน บมจ. ทีโอที
๔,๗๑๐ ๕๖๙
และบริษัทรวมการงาน
(TT&T) ไดใหบริการ
๑๓๗
๑,๖๑๗ ๑๖๐
โทรศัพทพื้นฐานและ
โทรศัพทสาธารณะ
๗๘
๑,๓๒๙ ๑๑๕
ครบทุกอําเภอ
๗,๖๕๖ ๘๔๔
๑,๔๓๕

สํานักงาน
ศูนยบริการลูกคา
สาขาสมุทรสงคราม
ศูนยบริการลูกคา
สาขาอัมพวา
รวม

ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ไฟฟา ประเภทผูใชไฟฟา แยกรายอําเภอ

อําเภอ
ประเภทผูใชไฟฟา

กฟจ.สมุทรสงคราม

กฟอ.อัมพวา

กฟอ.บางคนที

๑. ที่อยูอาศัย
๓๑,๙๒๘
๑๓,๘๘๙
๙,๙๘๒
๒. ธุรกิจ
๔,๐๗๗
๑,๒๑๔
๘๗๘
๓. อุตสาหกรรม
๕๒
๑๗
๔
๔. ราชการ รัฐวิสาหกิจ
๕. อื่น ๆ
๕๔๔
๑๖๑
๙๙
รวม
๓๖,๖๐๑
๑๕,๒๘๑
๑๐,๙๖๓
หมายเหตุ : ประเภทผูใชไฟฟา ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมเขาไปอยูในไฟสายแลว จึงไมสามารถแยก
ประเภท ผูใชไฟฟาได
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

-๘-

ดานเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต
(ลานบาท)
สาขาการผลิต

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟา แกสและการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวน
บุคคลและของใชในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพและสังคม
การบริการชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)
ประชากร (๑,๐๐๐ คน)
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ป พ. ศ. ๒๕๕๖
(๒๐๑๓)
๒,๐๐๖
๑,๖๕๐
๓๕๖
๑๖,๓๔๕
๘๓
๕,๑๗๘
๔๘๓
๙๖๒
๒,๑๗๐
๑๔๖
๑,๕๔๗
๑,๐๗๑
๑,๒๑๙
๘๐๘
๑,๓๗๙
๕๖๙
๔๙๕
๒๓๕
๑๘,๓๕๒
๙๗,๗๗๖
๑๘๘

-๙อาชีพของประชาชน
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแกการทําสวนมะพราว
การทําสวนผลไม เชน ลิ้นจี่ สมโอ กลวย พืชผักตาง ๆ ทําประมง ทํานาเกลือ และทํานาขาวบาง
เล็กนอย
แสดงขอมูลพื้นที่ทําการเกษตรแยกรายอําเภอ ของจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอ

ขาว
นาป

ขาว
นาปรัง

อัมพวา (ไร)

๓,๓๗๖

-

๒,๑๙๘

บางคนที (ไร)

-

-

๓,๓๗๖

เมืองฯ (ไร)

-

พื้นที่ปลูกรวม (ไร)
ผลผลิตเฉลีย่
(กก./ไร)

-

๙,๓๕๕

มะพราว
ผล

มะพราว
ออน

๑๔,๒๔๙

ลิ้นจี่

มะมวง

สมโอ

๑,๙๒๐

๓

๔

๔๐๙

๑๘,๒๒๔

๔๖๐

๓,๐๘๖

๒๕

๓,๗๑๐

๑๖,๒๒๓

๓,๙๔๔

๔,๐๐๐

-

๑๕,๒๖๓

๔๘,๖๙๖

๖,๓๒๔

๘๐๐

-

๒,๗๐๐

๑,๘๐๐

๘

-

๓๐

๒๐.๒๖

-

ราคา (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
(ลานบาท)

มะพราว
ตาล

ชนิดพืช

กลวย
น้ําวา

พืชผัก

๔๔๒

-

๖,๒๓๔

๒๕

๑๙๖

๔๔๙

๖,๐๓๖

๒,๕๙๓

๕๘๐

๗,๐๘๖

๔๗๘

๑๒,๖๗๙

๓,๐๖๐

๗๗๖

๑,๖๐๐

-

๖๐๐

๑,๕๕๐

๒๐๐

N/A

๑๒

๑๐

-

๒๐

๔๐

๗

N/A

๑,๒๓๖.๓๐ ๑,๐๕๑.๘๓

๑๐๑.๑๘

-

๕.๗๔

๗๘๖.๑๐

๔.๒๘

N/A

แสดงขอมูลจํานวนครัวเรือนเกษตรกรจําแนกตามชนิดพืช ของจังหวัดสมุทรสงคราม

รายการ
จํานวน

จํานวน

จํานวน

๕,๖๙๓

๑๑๑

๓

๓,๕๓๙

N/A

N/A

๕,๓๘๓

๒,๐๐๑

๑,๓๙๗

๓,๒๓๙

N/A

๓๕,๘๘๓

N/A

๕,๕๕๒

๑,๐๘๖

๑,๐๑๔

๓,๖๙๖

N/A

๒๖๐,๓๑๘ ๑๕๗,๑๓๘

N/A

๑๖,๖๒๘

๓,๑๙๘

๒,๔๑๔

๑๐,๔๗๔

N/A

จํานวน

๑๐๕,๔๐๗ ๖๐,๒๒๘

N/A

อัมพวา ๑๐๖,๓๕๒ ๖๑,๐๒๗
บางคนที

เมือง

รวม

พื้นที่

ทั้งหมด

ปลูกพืช

(ไร)

(ไร)

จํานวน
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
แรงงาน
ครัวเรือน ครัวเรือน
ผูปลูก
ผูปลูก
ผูปลูก
ภาคเกษตร
ทั้งหมด เกษตรกร
มะพราว
สมโอ
ลิ้นจี่
จํานวน

อําเภอ

พื้นที่

๔๘,๕๕๙

หมายเหตุ ไมมีขอมูลครัวเรือนทั้งหมด และขอมูลจํานวนแรงงานภาคเกษตร
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๐ สถานประกอบการดานการพาณิชยกรรม
อําเภอ

ดานพาณิชยกรรม
ปมน้ํามัน ตลาดสด
(แหง)
(แหง)

เทศพาณิชย
ดานบริการ
สถานธนานุบาล ทาเทียบเรือ โรงแรม ธนาคาร
(แหง)
(แหง)
(แหง) (แหง)

เมือง

๑๖

๑๖

๑ (เอกชน)

-

๒๓

๑๖

อัมพวา

๒

๗

-

-

๔

๕

บางคนที

๒

๕

-

-

๒

๒

รวม

๒๐

๒๘

๑

-

๒๙

๒๓

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอมูลฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ประเภท
น้ําจืด

น้ํากรอย

ชนิดสัตวน้ํา
ปลาสลิด
ปลาทับทิม
ปลาดุก
ปลานิล
รวม
ลูกกุงทะเล
กุงกึ่งพัฒนา
กุงพัฒนา
รวม
อนุบาลหอยแครง
หอยแครงในทะเล
หอยแครงในบอกุง
หอยแมลงภู
หอยปกโปะ
รวม
ปูทะเล

เฉพาะที่มีผลผลิต
จํานวน เนื้อที่ (ต.ร.ม.)
(ราย)
๒๘๒ ๘,๖๑๕,๖๐๐
๖
๒,๕๖๐
๗๕
๒๙๕,๒๓๒
๒๗๕
๓๙,๖๙๖
๖๓๘ ๘,๙๕๓,๐๘๘
๓๒๗
๗๙
๔๐๖
๒๕
๗๑
๑๙๐
๘๖๓
๑
๑,๑๕๐
๘๓

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

พื้นที่
(ไร)

ผลผลิต
(กก.)

๕,๓๘๔.๗๕
๑.๖๐
๑๘๔.๕๒
๒๔.๘๑
๕,๕๙๕.๖๘

๑,๖๗๔,๗๕๔
๒๔๐,๕๗๕
๑๔๒,๓๒๕
๓๒๐,๖๔๓
๒,๓๗๘,๒๙๗

๒๖,๕๗๓,๔๔๐ ๑๖,๖๐๘.๔๐
๒๒๐,๔๕๒
๑,๕๙๒,๘๘๐
๙๙๕.๕๕
๓๓๐,๙๗๕
๒๘,๑๖๖๓๒๐ ๑๗,๖๐๓.๙๕
๕๕๑,๔๒๗
๘๐๐,๕๙๒
๕๐๐.๓๗
๒๙๐,๔๐๐
๒,๑๓๙,๒๐๐ ๑,๓๓๗.๐๐
๒๓๕,๕๔๐
๑๖,๗๙๔,๔๐๐ ๑๐,๔๙๖.๕๐ ๒,๐๕๐,๔๘๗
๘,๙๓๗,๖๐๐ ๕,๕๘๖.๐๐ ๓๕,๒๕๓,๔๗๕
๕๐๔,๐๐๐
๒๘,๖๗๑,๗๙๒ ๑๗,๙๒๐.๐๐ ๓๘,๓๓๓,๙๐๒
๔,๙๐๔,๓๖๘ ๓,๐๖๕.๒๓
๒๖,๔๖๐

หมายเหตุ

- ๑๑ อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษผลิตภัณฑ
จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมขนสง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

จํานวน
โรงงาน
๔
๘๖
๑
๔
๑
๐
๓๑
๙

เงินลงทุน
(ลานบาท)
๑๘.๙๒
๓,๓๑๖.๒๐
๑๗.๖๐
๔๗.๖๗
๒.๒๐
๐
๒๑๖.๐๘
๗๐.๓๘

ชาย

หญิง

รวม

แรงมา

๒๕
๒,๙๒๕
๓
๘๘
๔
๐
๓๖๒
๑๓๑

๘
๑,๙๘๕
๕
๗๒
๒๖
๐
๗๒
๕๓

๓๓
๔,๙๑๐
๘
๑๖๐
๓๐
๐
๔๓๔
๑๘๔

๓๒๑
๑๓๗,๗๐๖
๕๑
๓,๙๕๗
๑๘
๐.๐๐
๕,๓๙๖
๑,๐๐๘

๒

๔๓.๓๐

๑๑

๗

๑๘

๒๑๓

๐
๓
๒

๐
๗๘.๒๔
๕๖.๕๒

๐
๓๕
๒๔

๐
๐
๑๓

๐
๓๕
๓๗

๐.๐๐
๑๘๗
๗๕๓

๐
๙
๑๙
๕
๒๗
๒๕
๒
๒๙
๒๕
๒๘๔

๐
๔๖๕.๒๐
๒๒๐.๕๒
๘๐๙.๖๐
๑๗๔.๗๒
๒๙๐.๐๑
๔๙.๐๐
๖๗๔.๔๕
๘๐๓.๐๘
๗,๓๕๓.๗๐

๐
๑๑๓
๒๕๙
๓๑๗
๓๒๑
๒๘๗
๒๖
๔๐๕
๓๔๖
๕,๖๘๒

๐
๗๐
๑๒๘
๓๐
๕๖
๒๓
๔
๑๐๙
๑๓๙
๒,๘๐๐

๐
๑๘๓
๓๘๗
๓๔๗
๓๗๗
๓๑๐
๓๐
๕๑๔
๔๘๕
๘,๔๘๒

๐.๐๐
๖,๗๐๔
๒,๕๑๒
๕๐,๒๕๑
๔,๕๘๒
๖,๘๗๑
๕๖๖
๒,๙๐๕
๘,๒๗๐
๒๓๒,๒๗๐

- ๑๒ โรงงานอุตสาหกรรมแยกตามรายอําเภอ
ชื่ออําเภอ

จํานวน
โรงงาน

เงินทุน
(ลานบาท)

ชาย

หญิง

รวม

แรงมา

เมือง

๒๐๙

๓,๙๔๓.๑๐

๔,๒๐๕

๑,๘๘๘

๖,๐๙๓

๑๑๑,๙๙๕

อัมพวา
บางคนที
รวม

๔๙
๒๖
๒๘๔

๓,๐๓๗.๔๐
๓๗๓.๒๐
๗,๓๕๓.๗๐

๑,๒๖๔
๒๑๓
๕,๖๘๒

๗๙๘
๑๑๔
๒,๘๐๐

๒,๐๖๒
๓๒๗
๘,๔๘๒

๑๑๕,๘๐๕
๔,๔๗๐
๒๓๒,๒๗๐

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

ดานสังคม
บัญชีแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน
อําเภอ

รวม
Total
รวมยอด
๑๙๔,๑๘๙
ในเขตเทศบาล
๓๙,๙๒๕
นอกเขตเทศบาล
๑๕๔,๒๖๔
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
๑๐๕,๓๘๙
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๒๘,๔๙๓
นอกเขตเทศบาล
๗๖,๘๙๖
อําเภอบางคนที
๓๒,๖๙๗
เทศบาลตําบลกระดังงา
๒,๒๘๙
เทศบาลตําบลบางนกแขวก
๑,๘๖๐
นอกเขตเทศบาล
๒๘,๕๔๘
อําเภออัมพวา
๕๖,๑๐๓
เทศบาลตําบลอัมพวา
๕,๒๑๒
เทศบาลตําบลเหมืองใหม
๒,๐๗๑
นอกเขตเทศบาล
๔๘,๘๒๐
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

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

จํานวนบาน
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

- ๑๓ การแบงเขตการปกครอง
อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม
อัมพวา
บางคนที

รวม

หมูบาน
(แหง)
๘๗
๙๖
๑๐๑

ตําบล
(แหง)
๑๐
๑๑
๑๓

เทศบาล
(แหง)
๒
๓
๔

องคการบริหารสวนตําบล
(แหง)
๙
๑๐
๗

๒๘๔

๓๔

๙

๒๖

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดขอมูลดานศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวนวัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เปนรายอําเภอ
อําเภอ

จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน
วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด

จํานวน
จํานวน
พระภิกษุ
สามเณร
มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต

เมืองสมุทรสงคราม

๓๙

-

๑

-

๖๗๐

๓๔

๒๑

-

อัมพวา

๔๖

-

-

๑

๕๕๖

๑๐

๒๑

๑

บางคนที

๒๕

-

๑

-

๒๐๗

๒๓

๑

๘

๑๑๐

-

๒

๑

๑,๔๓๓

๖๗

๔๓

๙

รวม

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๔ -

ตารางจํานวนสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา สังกัดและอําเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอ

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
๑๕
๑๕
๑๘
๓
๓
๒๔
๕๗
๗
๖
๗๐

จํานวนสถานศึกษา
อนุบาล - อนุบาล - ประถม - ประถม ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
๗
๒
๒
๙
๒
๒
๑
๓
๖
๑
๖
๑
๑๕
๓
๑
๒
๑๘
๒
๑
-

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ม.ตน ม.ปลาย
๓
๓
๒
๒
๔
๔
๙
๙

ปวช. ปวส.
๒
๒
๑
๑
๓
๓

รวม
๓๑
๓
๖
๕
๒
๔๗
๑๗
๒
๑
๒๐
๒๔
๔
๔
๓
๑
๓๖
๗๒
๙
๑๑
๘
๓
๑๐๓

ขอมูลผลการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
จําแนกตามผลผลิต กิจกรรม และหนวยงาน/สถานศึกษา

หนวยงาน

ผลผลิตที่ ๔

ผลผลิตที่ ๕

คก.สนับสนุนการจัดการศึกษา

กศ.ตอเนื่อง

จัด กศ.ตามอัธยาศัย

จัด กศ.พื้นฐานนอกระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะชีวิต

หองสมุด

กศน.ตําบล

ประถม

ม.ตน

ม.ปลาย

รวม

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

แผน

๑๑๐

๓๘๕

๓๓๐

๗๓๗

๔๕,๐๐๐

๓,๓๐๐

๒๖๒

๖๙๓

๙๑๕

๑,๘๗๐

๕๓,๖๐๒

ผลงาน

๑๒๐

๑,๕๐๓

๕๕๐

๑,๒๑๒

๔๐,๐๐๐

๔,๓๐๐

๒๖๒

๖๙๓

๙๑๕

๑,๘๗๐

๕๑,๔๒๕

คิดเปนรอยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

แผน

๑๒๐

๔๒๐

๓๖๐

๘๐๔

๓๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖๙

๕๕๖

๗๗๑

๑,๓๙๖

๔๐,๔๙๖

ผลงาน

๑๒๕

๕๕๕

๔๗๕

๑,๓๔๐

๓๕,๐๐๐

๖,๓๐๐

๖๙

๕๕๖

๗๗๑

๑,๓๙๖

๔๖,๕๘๗

คิดเปนรอยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

กศน.บางคนที แผน

๑๓๐

๔๕๕

๓๙๐

๘๗๑

๒๓,๐๐๐

๓,๙๐๐

๖๒

๔๑๔

๖๕๖

๑,๑๓๒

๓๑,๐๑๐

ผลงาน

๑๓๓

๕๕๙

๑,๒๗๓

๒,๙๙๓

๒๔,๖๐๐

๔,๕๐๐

๖๒

๔๑๔

๖๕๖

๑,๑๓๒

๓๖,๓๒๒

คิดเปนรอยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

รวมแผน

๓๖๐

๑,๒๖๐

๑,๐๘๐

๒,๔๑๒

๙๘,๐๐๐

๑๓,๒๐๐

๓๙๓

๑,๖๖๓

๒,๓๔๒

๔,๓๙๘

๑๒๕,๑๐๘

รวมผลงาน

๓๗๘

๒,๖๑๗

๒,๒๙๘

๕,๕๔๕

๙๙,๖๐๐

๑๕,๑๐๐

๓๙๓

๑,๖๖๓

๒,๓๔๒

๔,๓๙๘

๑๓๔,๓๓๔

รวมคิดเปนรอยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

กศน.จังหวัด

พัฒนาสังคมและชุมชน ศูนยฝกอาชีพ

รวม(คน)

แผน
ผลงาน

คิดเปนรอยละ

กศน.อัมพวา

ทีม่ า : สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๕ -

กศน.เมืองฯ

- ๑๖ ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลทั่วไป ๓๑๑ เตียง
(โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา)
- โรงพยาบาลชุมชน ๙๐ เตียง
(โรงพยาบาลนภาลัย)
- โรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง
(โรงพยาบาลอัมพวา)
- สถานีอนามัย (ถายโอนให อบต.)
(สถานีอนามัยตําบลบานปรก อําเภอเมืองฯ)
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(กระจายอยูทุกตําบลในจังหวัด)
- ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
- ศูนยสุขภาพชุมชน
(เทศบาลตําบลอัมพวาและกระดังงา)

๑ แหง
๑ แหง
๑ แหง
๑ แหง
๔๙ แหง
๓ แหง
๒ แหง

สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน คลินิก รานขายยา ในจังหวัดสมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลทั่วไป ๖๐ เตียง
๑
(โรงพยาบาลมหาชัยแมกลอง)
- คลินิกแพทย
๔๐
(เวชกรรม ๒๐ แหง เวชกรรมเฉพาะทาง ๒๐ แหง)
- คลินิกทันตแพทย
๖
- สหคลินิก
๒
(ทันต+สูติ และทันตะ+เวชกรรม อยางละ ๑ แหง)
- สถานบริการดานเทคนิคการแพทย
๓
- คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ
๒
- คลินิกกายภาพบําบัด
๒
- รานขายยาแผนปจจุบัน
๓๐
- รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ
๑๐
- รานขายยาแผนโบราณ
๑๑
- สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
๕
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

- ๑๗ -

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดินและที่ดิน
จังหวัดสมุทรสงครามีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมชายฝงทะเลที่ไดรับอิทธิพลของน้ําทะเลทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน ดังนั้น ดินในบริเวณนี้จึงมีที่กําเนิดมาจากการทับถมของตะกอนน้ําทะเล และตะกอนแมน้ํา
ซึ่งประกอบดวยดินชุดตางๆ ไดแก ดินชุดทาจีน ดินคลายดินชุดสมุทรปราการที่เค็มจัด ดินชุดสมุทรสงคราม ดิน
ชุดสมุทรปราการ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางกอกที่เกิดในที่ลุม ดินชุดธนบุรี และดินชุดดําเนินสะดวก
จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. ๒๕๕๒ การใชประโยชนที่ดินใน
จังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ ๗๔.๑๓ ของพื้นที่จังหวัด (๔๑๖.๗๑ ตาราง
กิโลเมตร) รองลงมาเปนพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่อื่นๆ และพื้นที่ปาไม คิดเปนรอยละ ๘.๑๒ ๖.๐๐ และ ๕.๙๙ ของ
พื้นที่จังหวัด
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
(๑) ทรัพยากรปาไม
จังหวัดสมุทรสงครามเคยเปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณดวยปาไมชายเลนตลอดแนวฝงทะเลติดอาว
ไทยระยะทาง ๒๕.๒๐ กิโลเมตร พื้นที่ปาชายเลนดั้งเดิมอยูบริเวณชายทะเลทองที่อําเภอเมืองฯ และอําเภอ
อัมพวา มีเขตติดตอกับพื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกดานหนึ่งติดกับ
พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดเพชรบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใตอีกดานหนึ่งมีแมน้ําแมกลองตัดผานกลาง แบง
พื้นที่ปาออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งอยูในทองที่ตําบลบางแกว และตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองฯ อีกสวนหนึ่ง
อยูทองที่ตําบลแหลมใหญ ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองฯ และตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา
(๒) ทรัพยากรสัตวปา
ทรัพยากรสัตวปาที่พบในบริเวณปาชายเลน มีทั้งพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดแก ลิงแสม นาก
คางคาว เปนตน สัตวเลื้อยคลาน และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ไดแก กิ้งกา เตา เปนตน สัตวน้ํา ไดแก หอย ปู ปลา
ชนิดตางๆ สัตวจําพวกแมลง ไดแก หิ่งหอย ผีเสื้อกลางคืน เปนตน สัตวจําพวกนก ไดแก นกยาง เหยี่ยว นก
กาน้ํา เปนตน อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ยังเปนจังหวัดที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมเปนถิ่นอาศัยของเหี้ย คือ
แหลงน้ําสะอาด และมีสัตวน้ําอุดมสมบูรณ จึงทําใหเหี้ยมีการขยายพันธุอยางรวดเร็ว และกระจายอยูทั่วไปใน
แมน้ําลําคลอง รองสวน
ทรัพยากรธรณี
จังหวัดสมุทรสงครามเปนสวนหนึ่งของที่ราบภาคกลางตอนใตหรือที่ราบลุมบางกอก (Bangkok
Plain) เกิดจากการทับถมของตะกอนของแมน้ํา การขึ้นลงของน้ําทะเล น้ํากรอยและน้ําจืดพัดพาทับถมไวเปน
เวลานานมาแลว ตะกอนเหลานี้เกิดขึ้นในยุค Holocene หรือ Late Quarternary จังหวัดสมุทรสงคราม จึงไม
มีแหลงแรทางเศรษฐกิจ แตปจจุบันจังหวัดมีรานซื้อแรจากทรายแกวในเขตตําบลแพรกหนามแดง จํานวน ๑
แหง โดยรับวัตถุดินแรมาจากจังหวัดอื่น

- ๑๘ ทรัพยากรทะเลและชายฝง
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวของชายฝงมีประมาณ ๒๕.๒๐ กิโลเมตร เปนจังหวัดที่ไมมี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จําพวกหญาทะเลและปะการัง มีเพียงแตปาชายเลน มีแนวชายฝงที่มีการกัด
เซาะระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒.๙๖ กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๔ ของความยาวของชายฝง โดยที่แนวชายฝงที่มี
การกัดเซาะระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น ๒.๙๖กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๔ ของความยาวของชายฝง และ
แบงตามลักษณะทางธรณีได ทั้งหมด ๑ ประเภท ไดแก หาดโคลน รวมทั้งสิ้น ๒๔.๘๖ กิโลเมตร คิดเปนรอยละ
๙๘.๖๕ ของความยาวชายฝง และมีสิ่งกอสรางปองกันเปนลักษณะกําแพงกันคลื่นชายฝงทะเลยาว ๑ กิโลเมตร
บริเวณบานโรงกุง-บานแพรกทะเล ตําบลบางแกว อําเภอเมือง และมีโครงการปกไมไผชะลอคลื่น ปองกันการกัด
เซาะชายฝง ยาวตลอดแนวชายฝงทะเล ตั้งแตตําบลบางแกว จนถึง ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
จังหวัดสมุทรสงครามมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญอยูในบริเวณพื้นที่ปาชายเลน และ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ไดแก พันธุไมปาชายเลน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน ปลาและหอย
พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า ดอนหอยหลอดเป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ซึ่งดอนหอยหลอดเปนสันดอนตั้งอยูปากแมน้ําแมกลองมีอาณาบริเวณกวางประมาณ ๓ กิโลเมตร
ยาว ๕ กิโลเมตร ในตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
พื้นโคลนเลนในบริเวณดอนหอยหลอดเปนแหลงอาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) จํานวนมาก จัดวาเปน
พื้นที่ที่พบหอยหลอดไดมากที่สุดในบริเวณชายฝงอาวไทยทั้งหมด บริเวณดอนหอยหลอดและปาชายเลนที่อยู
ใกลเคียงเปนแหลงอาศัยของนกทะเลและนกชายฝงอยางนอย ๑๘ ชนิด ในจํานวนนี้มีอยูชนิดหนึ่งที่จัดเปนนกที่
อยูในภาวะใกลสูญพันธุไปจากประเทศไทย คือ นกกระสานวล (Ardea cinerea) และมีอีก ๓ ชนิดที่จัดอยูใน
ภาวะเสี่ยงตอการถูกคุกคาม ไดแก เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)
และนกแอนกินรัง (Collocalia fuciphag) สวนนกอื่นๆ ที่เปนจุดเดนของพื้นที่คือ นกยางกรอกชวา (Javanese
pond heron) และนกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus) จากการสํารวจบริเวณดอนหอยหลอด
พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยางนอย ๔๒ ชนิด เชน แมงกะพรุนไฟ หนอนริบบิ้น (Ribbin worm) แมเพรียง
ทะเล (Perinereis nuntia) ในจํานวนนี้เปนสัตวจําพวกมอลลัสกประมาณ ๑๐ ชนิด เชน หอยมวนพลู
(Turritella terebra) หอยกระพง (Modiola senhauseni) หอยเสียบ (Donax faba) หอยปากเปด (Lingula
anatina) หอยแครง (Arca sp.) หอยหลอด (Solen regularis) เปนตน สวนพืชที่ขึ้นในพื้นที่ของดอนหอยหลอด
นั้น พรรณไมสว นใหญบริเวณปาชายเลนจะเปนโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) และโกงกางใบ
ใหญ (Rhizophora apiculata Poir.) ตามลําตนและรากของตนโกงกางจะมีสาหรายสีแดงเกาะอยู บริเวณพื้น
โคลนแถบชายฝงจะพบไซยาโนแบคทีเรีย (สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน) ไดทั่วไป นอกจากนี้ในปายังพบพืชชนิด
อื่นๆ อีกมากมาย เชน โพทะเล (Thespesia populnea (L.) Soland. Ex Correa) แสมดํา (Avecennia
officnalis L.) แสมขาว และพืชสกุลประสัก
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- ๑๙ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และการละเลนพื้นบาน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาวัฒนธรรมประจําจังหวัดจํานวน ๑ แหง ศูนยวัฒนธรรม จํานวน
๒ แหง สภาวัฒนธรรมอําเภอ จํานวน ๓ แหง และสภาวัฒนธรรมตําบล มี ๔ แหง มีศิลปะและการละเลน
พื้ น บ า นอยู ม ากมาย เช น ศิ ล ปะการเขี ย นลายเบญจรงค,ศิ ล ปะไทยในลายมะพรา วซอ,ศิ ล ปะการแสดงหุ น
กระบอก, ศิ ล ปะการบรรเลงดนตรี ไ ทย, ศิ ล ปะการแสดงหนั ง ใหญ แ ละศิ ล ปะการละเล น พื้ น บ า น รวมทั้ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ดังนี้
๑. ประเพณีประจําป ไดแก สงกรานต สารทไทย ตรุษไทย ลอยกระทง วันขึ้นปใหม
๒. ประเพณีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ไดแก การบรรพชา อุปสมบท การทอดกฐินการถวาย
สลากภั ต การถวายผ า ป า นมั ส การป ด ทองพระพุ ท ธรู ป และรอยพระพุ ท ธบาท ประเพณี ใ นวั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีงานทิ้ง
กระจาด ประเพณีการถวายสลากภัต
๓. พิธีกรรมความเชื่อของคนไทย
๓.๑ คนไทยเชื้ อสายจีน ไดแก ไหว เจาในเทศกาลตรุษจีน สารทจี นไหวพระจันทร
ไหวเช็งเมง ไหวขนมจาง กินเจ ฯลฯ
๓.๒ คนไทยเชื้อสายมอญ ไดแก จออะโป (โกนผมไฟ) การทําศพ ฯลฯ
๓.๓ คนไทยเชื้อสายลาว (ไทยทรงดํา) ไดแก ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดํา ฯลฯ
๔. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สําคัญอีกหลายแหง เชน วัดเพชรสมุทรวรวิหาร, วัดพวงมาลัย,
วัดแมน้ําวัดอัมพวันเจติยาราม, วัดเขายี่สาร, วัดปากน้ํา, วัดบางกะพอม, วัดบางกุง, วัดบางพลับ, วัดตรีจินดา,
วัดบางแคใหญ, วัดจุฬามณี, วัดบางแคนอย, วัดภุมรินทรกุฎีทอง, วัดเจริญสุขารามวรวิหาร, วัดเกตการาม,
วัดอาสนวิหารแมพระบังเกิด
สถานที่ทองเที่ยว (ประวัติศาสตรนาศึกษาและทัศนาศิลปกรรม)
๑. ดอนหอยหลอด เปนดินดอนที่เกิดขึ้นที่ปากน้ําแมกลอง เปนสถานที่ที่มีหอยหลอดอาศัยอยูใน
ขณะที่น้ําทะเลขึ้นน้ําจะทวมพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อน้ําลดดอนจะโผลเปนที่กวาง สวนมากจะมีประชาชนมาเที่ยวใน
ราวเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน
๒. ออรคิดฟารม ตั้งอยูริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ อําเภออัมพวา เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี
สวนกลวยไมและสวนผีเสื้อที่สวยงาม ใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังจําหนายของที่ระลึกและของ
ฝากมากมาย เปดใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชม ตั้งแต ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๓. อนุสรณสถานแฝดสยามอิน - จัน ตั้งอยู หมูที่ ๔ ตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง อยูหางจาก
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๒ ประมาณ ๓ กิโลเมตร
๔. ทองเที่ยวทางลําน้ําแมกลอง เที่ยวชมการดําเนินชีวิตริมฝงแมน้ําของชาวแมกลอง ซึ่งมีวิถี
ชีวิตแบบเรียบงายและเปนธรรมชาติ ชมโบราณสถานที่สําคัญทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสตตาม
ริมน้ํา สําหรับการเที่ยวชมนั้น สามารถนั่งเรือเที่ยวชมโดยนั่งเรือที่ทาเทียบเรือตามแหลงชุมชนริมแมน้ําแมกลอง
เชน หนาวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อําเภอเมือง , ตลาดริมน้ํา อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที
๕. ตลาดน้ําทาคา ตลาดลอยน้ํา ที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตริมน้ําของชาวบานแบบไทยๆเปนตลาด
น้ําเกาแกจากอดีตที่ยืนยงถึงปจจุบัน ซึ่งจังหวัดไดพัฒนาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แกนักทองเที่ยวครบ
ครัน อยูที่ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา (มีในวันขึ้นหรือแรม ๒ ค่ํา , ๗ ค่ํา , ๑๒ ค่ํา และวันเสาร-อาทิตย
ชวงเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

- ๒๐ ๖. อุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตั้งอยูที่อําเภอ
อัมพวา จัดสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถานอันเปนนิวาสสถานที่พระบรมสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ภายในอุทยานมีลานแสดงละคร และโขนกลางแจง กลุมอาคารทรงไทย ๕ หลัง บริเวณพื้นที่ปลูก
และตกแตงดวยพันธุไมในวรรณคดี
๗. คายบางกุง ตั้งอยูบริเวณวัดบางกุง หมูที่ ๔ ตําบลบางกุง อําเภอบางคนที เปนคายทหารเรือที่
มีชื่อปรากฏอยูในพงศาวดารชาติไทย เปนสถานที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรที่เกิดวีรกรรมของชาวแมกลอง
ระหวางตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี ซึ่งทหารไทย – จีน โดยการนําของสมเด็จ พระเจาตากสิน
มหาราชรวมรบขับไลกองทัพพมา ภายในมีการสรางศาลพระเจาตากสิน และอนุสาวรียเปนอนุสรณ นอกจากนี้มี
โบสถศาลเจาพอดําที่มีลักษณะพิเศษ โดยถูกปกคลุมดวยตนไทรทั้งหลังเปนสิ่งแปลกที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ไปเยี่ยมชม
๘. หลวงพอโตวัดเจริญสุขาราม ตั้งอยูที่ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที มีองคพระประธาน
ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ คือหลวงพอโต เปนพุทธปฏิมากรเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย
เปนปูชนียะวัตถุโบราณแหงกรมศิลปากร ขนาดหนาพระเพลากวาง ๑.๗๙ เมตร สวนสูงจากพื้นรองรับประทับ
นั่งถึงยอดพระจุฬามณี ๒.๐๙ เมตร
๙. วัดจุฬามณี ตั้งอยูริมคลองอัมพวา ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา เปนโบราณสถานสรางใน
สมั ย พระเจ า อู ทอง หลั งวั ดเป น นิ ว าสสถานเดิมของสมเด็จ พระอมริน ทรามาตย และสมเด็จ พระศรีสุริเยนทรามาตย พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
๑๐. วัดใหญ ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองตําบลแมกลอง อําเภอเมือง เปนวัดที่สรางตั้งแตโบราณ
สันนิษฐานวาคงจะสรางในสมัยเดียวกับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจาพระยารัตนาธิเบศสมุหนายกในรัชกาลที่ ๒
ไดบูรณะปฏิสังขรณอุโบสถหลังใหมดวยฝมือชางหลวง วัดนี้เก็บรักษากลองใหญ ซึ่งเลากันวาลอยน้ํามา และ
ประชาชนไดนําขึ้นไว ณ วัดใหญแหงนี้
๑๑. หลวงพอบานแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปนพระพุทธรูปยืนอุมบาตรขนาดสูง ๑๖๗
เซนติเมตร สรางตามแบบศิลปกรุงสุโขทัยตอนปลาย เปนพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เคารพนับถือ
มาก ตั้งอยูตําบลแมกลอง อําเภอเมือง
๑๒. วัดอัมพวันเจติยาราม ตั้งอยูที่ตําบลอัมพวา เปนพระอารามหลวงชั้นโท วัดนี้มีความสําคัญ
ที่มีความเชื่อกันวาบริเวณที่สรางพระปรางคในวัดนั้น เปนพระตําหนักเดิมของสมเด็จพระอัมรินทรทรามาตยพระ
มเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และเปนที่ประสูติ
๑๓. บานเบญจรงค ตั้งอยูถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เลยทางแยกเขาตัวอําเภออัมพวาไป
ประมาณ ๓๐๐ เมตร เปนแหลงผลิตเครื่องถวยชามเบญจรงคที่มีความงดงาม แสดงถึงฝมืออันปราณีต และแฝง
ถึงศิลปกรรมของชนชาวไทย เหมาะแกการซื้อหาไปเปนของฝาก หรือของตกแตงบาน
๑๔. ภาพฝาผนังนูนวัดบางกะพอม ตั้งอยูที่ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา เปนจิตรกรรม ที่อยู
รอบ ๆ ดานในวิหารวัดบางกะพอม และวิหารแหงนี้ยังเปนที่ประดิษฐานรอยพระบาทจําลองทั้งสี่รอย ซึ่งสรางใน
สมัยกรุงธนบุรี สวนจิตรกรรมฝาผนังนูนเปนภาพที่มีฝมือประณีตยอดเยี่ยม และงดงามมาก แบงเปน ๔ ดาน
ดังนี้
ดานที่หนึ่ง
กลาวถึงพระพุทธบาททั้ง ๕ แหง
ดานที่สอง
เปนภาพพุทธประวัติพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน
ดานที่สาม
เปนภาพพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานไปแลว ๗ วัน
ดานที่สี่
เปนภาพพุทธประวัติรวม ๆ คือ ภาพตอนตรัสรู ภาพตอนไดอัครสาวก

- ๒๑ ๑๕. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดคูสนามจันทร ตั้งอยูที่หมูที่ ๓ ตําบลบานปรก อําเภอเมือง
จังหวั ด สมุ ทรสงคราม เปน ภาพจิตรกรรมที่มีฝมืองดงามมาก เปนเรื่องเกี่ย วกับ พระมหาชนก อยูในวิหารที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาท
๑๖. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ตั้งอยูหมูที่
๘ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง บริเวณชายทะเลดอนหอยหลอด เปนสถานที่พักผอนใหนักทองเที่ยวไดชม
ธรรมชาติริมฝงทะเลอยางใกลชิด และเปนแหลงรวมสินคาราคาถูกจากผูผลิตถึงผูบริโภคโดยตรง
๑๗. แมวไทยโบราณมรดกโลก ตั้งอยูหมูที่ ๗ ตําบลแควออม อําเภออัมพวา เปนพิพิธภัณฑ
อนุรักษพันธุแมวไทย เพื่อการทองเที่ยว การศึกษา คนควา ความเปนมาของแมวสยาม
๑๘. ตลาดน้ํายามเย็น ตั้งอยูที่ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตลาดน้ํา
ยามเย็นซึ่งอาจกลาวไดวาเปนตลาดน้ําแหงแรกของประเทศไทย ที่มีลักษณะการดํารงชีวิตของชุมชนริมน้ําและ
ยังคงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหชนรุนหลังไดชมอีกมากมาย เชน การนั่งเรือชมหิ่งหอย ชมวิถีชีวิตของ
ชาวบานสองฝงคลอง ฯลฯ
๑๙. ตลาดน้ําบางนอย ตั้งอยูในบริเวณวัดเกาะแกว ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม (มีในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป) เปนชุมชนริมน้ํา
เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีทั้งของกินของใชมากมาย ทั้งผัก
สด ผลไมนานาชนิด ผลไมที่ขึ้นชื่อที่สุดของสมุทรสงคราม หรือจะเปนของฝากอยางกะป คลองโคน ปลาทู ขนม
จาก น้ํ า ตาลมะพร า ว กล ว ย ฯลฯ และชื่ น ชมวิถีชีวิตของชาวบานละแวกนั้น ที่ยังคงเอกลักษณของชาว
สมุทรสงครามไวไดเปนอยางดี
๒๐. ตลาดรมหุบ ตั้งอยูตําบลแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดรมหุบ หรือ
ตลาดแมกลอง แตชาวบานที่นี่มักจะเรียกกันวา “ตลาดเสี่ยงตาย” อยูในตัวตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
มีเอกลักษณที่แปลกไมเหมือนกับตลาดแหงไหนคือ จะมีรถไฟวิ่งผากลางตลาด เวลารถไฟมา เหลาพอคา-แมขาย
จะรูกันวาถึงเวลาที่จะตองยกของ แบกสัมภาระหลบ หุบรม เก็บกันสาด พอรถไฟผานไป หันกลับมาอีกทีอยาง
กับเลนมายากล รมกาง กันสาดบาน กระจาดผักสด เขงปลาทู ฯลฯ ออกมาตั้งอยูที่เดิม เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
รถไฟจะวิ่งผานตลาดวันละ ๘ รอบ คือ เขาสถานีแมกลองเวลา ๐๘.๓๐ , ๑๑.๑๐ , ๑๔.๓๐ , ๑๗.๔๐ น. และ
ออกจากสถานีแมกลองเวลา ๐๖.๒๐ , ๐๙.๐๐ , ๑๑.๓๐ , ๑๕.๓๐ น.
๒๑. ตลาดเก า ร อยป บ างนกแขวก ตั้ ง อยู ป ากคลองบางนกแขวก อํ าเภอบางคนที จั งหวั ด
สมุทรสงคราม บริเวณติดตอกับอาสนวิหารแมพระบังเกิดบางนกแขวก เปนตลาดดั้งเดิม มีอายุกวา ๑๐๐ ป
เคยเปนแหลงการคาที่คึกคักในอดีต ริมฝงตลอดสองขางทางมีเรือนแถวไมเกาแกกวา ๑๐๐ ป ปลูกติดตอกัน
ทางเขาตลาดจะเปนตรอกเล็กๆ ความกวางแคไมกระดาน ๒ แผน มีธรรมชาติตามรองรอยวิถีชีวิตที่เรียบงาย
บรรยากาศและอาหารรสชาติแบบดั้งเดิม รานริมน้ํา เชน กวยเตี๋ยวเรือ ผัดไทย ขนมหวาน โอเลี้ยง ของที่ระลึก
ฯลฯ ตลาดเปดทุกวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
โครงสรางการแบงงานภายในสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)
หนวยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ)
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
สํานักปลัด อบจ.

(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับกลาง)

กองกิจการสภาฯ

(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับกลาง)

กองแผนและงบประมาณ

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

กองชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายการประชุม

ฝายนโยบายและแผน

ฝายการเงิน

ฝายสํารวจและออกแบบ

ฝายบริหารงานบุคคล

ฝายกิจการสภา อบจ.

ฝายงบประมาณและพัฒนา
รายได

ฝายบัญชี

ฝายกอสรางและ
ซอมบํารุง

ฝายนิติการและการพาณิชย

ฝายสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน

ฝายตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการ

ฝายเรงรัดและจัดเก็บ
รายได

ฝายพัฒนาและสงเสริม
การทองเทีย่ ว

ฝายเครื่องจักรกล
ฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
ฝายผังเมือง

กองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)

กองพัสดุและทรัพยสิน

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

- ๒๒ -

(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับกลาง)

กองคลัง

ฝายบริหารการศึกษา

ฝายจัดหาพัสดุ

ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพยสิน

- ๒๓ งบประมาณ
ประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ป ๒๕๕๕
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๙

ประมาณการรายรับ
๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๒๐๓,๐๐๐,๐๐๐.๒๐๘,๓๐๐,๐๐๐.๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (ประจําป)

ประมาณการรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ป
ป
ป
ป
ป

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ประมาณการรายจาย
๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๑๙๐,๓๘๑,๘๒๕.๒๐๘,๓๐๐,๐๐๐.๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- (ประจําป)

- ๒๔ การดําเนินกิจการในทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑. หอประชุมพิพัฒนมงคล องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูขอ

กําหนดเวลา

อัตราคาเชา
หมายเหตุ
(บาท)
๑. รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ครึ่งวัน (ครั้งละไมเกิน ๔ ชั่วโมง) ๕,๐๐๐ - เศษของชัว่ โมง
เต็มวัน (ครั้งละไมเกิน ๘ ชั่วโมง) ๙,๐๐๐ คิดชั่วโมงละ ๑,๒๕๐ บาท
- คาทําความสะอาด
๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง เพื่อจาย
ใหแกพนักงานทําความสะอาด
๒. สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ครึ่งวัน (ครั้งละไมเกิน ๔ ชั่วโมง) ๒,๕๐๐ - เศษของชัว่ โมง
เต็มวัน (ครั้งละไมเกิน ๘ ชั่วโมง) ๔,๕๐๐ คิดชั่วโมงละ ๑,๒๕๐ บาท
- คาทําความสะอาด
๑,๐๐๐ บาท/ครั้ ง เพื่ อ จ า ย
ใหแกพนักงานทําความสะอาด
๒. หองประชุมสมุทรสามัคคี องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูขอ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน ส ว นราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ

กําหนดเวลา
ครึ่งวัน
(ชวงเชา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
ครึ่งวัน
(ชวงบาย ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ทั้งวัน (๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

อัตราคาเชา
หมายเหตุ
(บาท)
๑,๕๐๐ - คาทําความสะอาด
๓๐๐ บาท/ครั้ง เพื่อจาย
๑,๕๐๐ ใหแกพนักงานทําความสะอาด
๓,๐๐๐

๓. ที่ดินและอาคารตลาดปลาแมกลอง
ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๑๙๘/๒๘ ใกล เ คี ย งกั บ สะพานสมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศ หล านภาลั ย
ถนนแหลมใหญ ตําบลแมกลอง (แหลมใหญ) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวยอาคาร
ปอมยาม และที่ดินที่ใชประโยชนตอเนื่องกับอาคาร จํานวนเนื้อที่รวมประมาณ ๓ ไร ๓ งาน ๑๖.๗
ตารางวา ขอเชาโดยนายประชุม โชควิเชียร เพื่อเปนตลาดกลางในการซื้อขายสัตวน้ํารวมทั้งสินคาเกษตร
มีกําหนดเวลาเชา ๑ ป นับตั้งแตวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อัตราคาเชาเดือน
ละ ๗๕,๐๐๐ บาท

- ๒๕ ๔. ที่ดินและอาคารบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตั้ งอยู เ ลขที่ ๓/๑๖ หมู ที่ ๔ บ า นฉู ฉี่ ตํา บลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จัง หวั ด
สมุ ท รสงคราม บริ เ วณดอนหอยหลอดจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จํ า นวนที่ ดิ น ๑ งาน ๙๗ ตารางวา
ระยะเวลาการเช า ๓๐ ป จํ า นวนเงิ น ๓๖,๐๐๐ บาท ตั้งแต วัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวัน ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๘๖
๕.
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(ศูนยวิทยาศาสตร ดาราศาสตร (ทองฟาจําลอง) และระบบนิเวศวิทยาปาชายเลน)
ตั้งอยูที่ถนนวิ ธานวิ ถี หมูที่ ๘ ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร ๐๓๔-๗๑๗-๙๑๕
- แหลงศึกษาธรรมชาติ เปดทุกวัน
เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
- ทองฟาจําลอง
เปดวันจันทร-ศุกร (๒ รอบ) เวลา ๑๐.๐๐ และ ๑๔.๐๐ น.

- ๒๖ –

๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยมี ๓ อําเภอ คือ อําเภอ
เมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที มีจํานวนประชากรนอยที่สุดเปนอันดับสองของประเทศ มี
พื้นที่ประมาณ ๔๑๖.๗ ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมริมทะเล มีแมน้ําสายสําคัญไหล
ผาน คือ แมน้ําแมกลอง และมีคลอง จํานวน ๓๖๖ คลอง เปนเครือขายกอใหเกิดระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา
ที่ คนท องถิ่ น เรี ย กกั น ว า “ระบบนิ เ วศสามน้ํา” อัน ประกอบไปดว ย น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ ม
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดทําใหมี ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปน
จั ง หวั ด ที่ กํ า ลั ง มี ความเจริ ญ เติ บ โตทางด า นการท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ในด านประวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติและที่โดดเดนคือ วิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เชน ตลาดน้ําอัมพวา ที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้ง
ยังอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวก จึงเปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญอีกจังหวัด
หนึ่งในภูมิภาค ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบสังคมเกษตรกรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม
ดวยระบบนิเวศที่เปนเอกลักษณ และความอุดมสมบูรณของดิน และน้ํา ทําใหจังหวัดสมุทรสงครามเปน
แหลงปลูกผลไมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ สมโอ ลิ้นจี่ ชมพู และมะพราว เปนตน ดานการประมง
และอุ ต สาหกรรมนั้ น ส ว นใหญ เ ป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาดเล็ ก โดยอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ได แ ก
อุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
จากการกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร และศั ก ยภาพของจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ตลอดจนความตองการของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม จึงกําหนดจุ ดยืน ทางยุทธศาสตร คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรั กษ ยกระดับการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในการเปนประชาคมอาเซียน
จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม,ยุทธศาสตรจังหวัดฯ,ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑,นโยบายรัฐบาล

- ๒๗ -

บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร
……………………………………………………………………….……………………………………..

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ใหบริการสาธารณะที่
จําเปนแกทองถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น โดยรัฐได
จัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับรายไดของทองถิ่นที่จัดเก็บไดเอง ซึ่งทองถิ่น
ตองบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ดวยความคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
เปนประโยชนแกทองถิ่นอยางแทจริง ตามนโยบายของรัฐบาลในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ แกไขปญหา
ความยากจน การพัฒนาการทองเที่ยว การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอมทั้ง
ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการกําหนดกรอบการวางแผนเพื่อเสริมสรางพื้นฐานทางจิตใจ
ของคนในชาติใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต มีความรอบรู เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน เพื่ อ ให เ กิ ดความสมดุ ล และสามารถรองรับ การเปลี่ย นแปลงอย างรวดเร็ว ของโลกยุ ค
โลกาภิวัฒน
การวางแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ในระยะ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ยึ ด หลั ก และแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
แนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในระดับตางๆ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๑ แนวนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง ๒ และแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญั ติและกฎหมายที่ เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังคํานึงถึ ง
ศัก ยภาพการพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ทรสงครามและป ญ หา ความต อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ใหอยูดีมีสุข ควบคู
ไปกับการพัฒ นาความสมดุลทุกมิติการพัฒนา เพื่อใหสมุทรสงครามเปนเมื องนาอยู โดยทิศทางการ
พั ฒ นาในระดั บ ต า งๆ ที่ สั มพั น ธ กั บ กรอบแนวคิดในการวางแผนพั ฒ นาองคก ารบริ ห ารสว นจั งหวั ด
สมุทรสงคราม โดยยึดหลักยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้

- ๒๘ -

๑) แผนการบริหารราชการแผนดิน
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึง
ไดกําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบาย โดยแบงการดําเนินการเปน ๒ ระยะ คือ
๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก เปนภารกิจเรงดวนที่จะตองดําเนิน
นโยบายในการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนและผูประกอบการจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามัน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยการเพิ่มกํา ลังซื้อภายในประเทศ สร างสมดุล และความเขมแข็ งใหแกร ะบบเศรษฐกิจ
สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนโดยเฉพาะการใหสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมี
รายไดนอย และกลุมเกษตรกร รวมทั้งการยกระดับราคาสินคาเกษตร การเพิ่มรายไดใหแกแรงงาน และ
ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การใหเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแกผูสูงอายุ นอกจากนั้นจะ
ดํ า เนิ น การเร ง การเพิ่ มรายได จ ากการท องเที่ ย วทั้ งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่ อ เป น แรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอไป
๒. นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ ๔ ป นอกเหนือจากนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลตอง
ดําเนินการในปแรกแลว รัฐบาลไดกําหนดนโยบายพื้นฐานที่จะดําเนินการในระยะ ๔ ปของรัฐบาล โดย
เริ่มดําเนินการตั้งแตปแรกเปนตนไป ดังนี้
๒.๑ ด า นความมั่ น คงแห ง รั ฐ เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง สถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย พั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของกองทั พ และระบบป อ งกั น ประเทศ และเร ง
ดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาการเตรียมความพรอมแหงชาติ เพื่อใหมีความพรอม
รับมือกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหมในทุกดาน
๒.๒ ด า นสร า งรายได ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วทั้ ง จากภายนอกและ
ภายในประเทศ ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเปนแหลงรายไดและการจางงาน เพื่อ
นําไปสูการเป นศู นย กลางการผลิตและการคาอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการ
แขงขันโดยการขยายชองการตลาด รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนเขามาลงทุนในการผลิตสินคาและบริการที่มี
เทคโนโลยีสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒.๓ ดานเศรษฐกิจ ใหความสําคัญในการกระจายรายไดที่เปนธรรม เพื่อให
เศรษฐกิจสามารถเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ มีการจางงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยง
จากความผั น ผวนของการเคลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น ระหว า งประเทศ และมี ก ารส ง เสริ ม การสร า งรายได
ภายในประเทศ โดยการเรงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ และสรางความเขมแข็งใหกับสภาพแวดล อมในการเพิ่มขี ดความสามารถในการแข งขั น
ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการตลาด ภายใตกรอบความรว มมือและ
ขอตกลงการคาเสรี นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอการปรับโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนสงมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ลดตนทุนการขนสงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน สรางโอกาสในการกระจายรายได และการกระจายการลงทุนไปสูชนบท
เปนตน

- ๒๙ ๒.๔ ดานสังคมและคุณภาพชีวิต เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสราง
โอกาสทางการศึกษาพรอมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจ
ใหคนเรียนดีและมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู เรงพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อ ให ก ารกระจายครู เ พื่ อ ขจั ด ป ญ หาการขาดแคลนครู ใ นสาขาวิ ช าหลั ก เช น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา ดานการ
คุมครองแรงงานรั ฐ บาลให ความสํ า คัญ ตอความปลอดภัย ในการทํางานและสวัส ดิ การแรงงาน และ
หลักประกันความมั่นคงในการทํางาน รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชนในการประกันสังคมใหมากขึ้น และ
ขยายความคุ มครองถึ ง แรงงานนอกระบบ ที่ รั ฐ จะต อ งดู แ ลภายใต ร ะบบคุ ม ครองแรงงาน การจั ด
สวั ส ดิ การและบริ การทางสั งคมแก ผู ดอยโอกาสและคนยากจนใหทั่วถึง รวมทั้งยังเรงยกระดับ ฝมือ
แรงงานเพื่อนําไปสูเปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศที่ใชแรงงานมีฝมือทั้งระบบและเตรียมการ
รองรั บ การเคลื่ อนย า ยแรงงานภายใต ป ระชาคมอาเซี ย นในปพ .ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ รั ฐ บาลได ใ ห
ความสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพทั้ ง ระบบ โดยการเร ง ผลิ ต บุ ค ลากรด า น
การแพทยและสาธารณสุขใหเพียงพอ การจัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมายในการลดอัตรา
การปวย ตาย และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมทั้งการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนเลิศใน
ผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
๒.๕ ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การรักษาสมดุลระหวาง
การอนุรักษและใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสภาพแวดลอมที่ดี การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชทรัพยากร การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
สงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ นอกจากนั้นยังมีการสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอม
ในการรองรับตอผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
๒.๖ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เรงพัฒนาประเทศ
ใหเปนสั งคมบนฐานความรู โดยการส งเสริมการลงทุนในการวิจัยพั ฒนารวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน มี ก ารถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละการใช ข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิ ต ด า นการเกษตร ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และเสริ ม สร า ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัยใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ
๒.๗ ด า นต า งประเทศและเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ ส ง เสริ ม พั ฒ นา
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน รวมทั้งเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๘ ด า นการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พั ฒ นาระบบราชการ เน น การ
บริหารงานเชิงกลยุทธเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และปรับปรุงระบบการ
ชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม ทั้งการชวยเหลือดานกฎหมาย สงเสริมกองทุนยุติธรรม
เพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและคนดอยโอกาส รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร
ไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม

- ๓๐ -

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะ
กลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศน
ป พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความ
พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่
ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทาง
เศรษฐกิ จ ที่ พึ่ งตนเองและแข งขั น ได ในเวที โ ลก สามารถอยู ในประชาคมภู มิ ภ าคและโลกได อย างมี
ศักดิ์ศรี”
วิสัยทัศนและพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได
กําหนดวิสัย ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒ นาที่มีลําดั บ
ความสําคัญสูง ดังนี้
วิสัยทัศน
เปลี่ยนแปลง”

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
พันธกิจ

๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสั งคมที่ มีคุณภาพอย า งทั่ ว ถึงและเทาเทีย ม มีโ อกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
๒) พัฒ นาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรี ยนรูต ลอดชี วิต มี ทักษะและการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พั ฒ นาฐานการผลิ ตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ

- ๓๑ วัตถุประสงคและเปาหมาย
- วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปน องครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
กับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสู
การเปนสังคมคารบอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เปาหมายหลัก
๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ให
มีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มี
รายไดสูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
๒) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
๓) อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงิน เฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ และสัดสวนการปลอย
กาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอ
หัว

- ๓๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐาน
ของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด สรางสรรคบ นพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปน มิตรต อ
สิ่ ง แวดล อ มนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาประเทศที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
๑.๑ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับ
การเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลาย
และแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบ
ใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการ
ถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการ
พัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
แกคนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง
สอดคลองกับความตองการและความจําเปน
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของ
ผู มีร ายได น อย การเข า ถึ ง ระบบสาธารณู ป โภค พัฒ นาระบบสวัส ดิการทางสังคมใหมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความ
เสมอภาคระหวางหญิ งและชาย และพัฒ นาระบบฐานข อมู ลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุ ม
ประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและ
มี ส วนร ว มในเชิ ง เศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ งไดอ ยา งมี คุณ คา และศั ก ดิ์ศ รี ให ทุก คนสามารถ
แสดงออกทางความคิ ดอยา งสร างสรรคเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนา
มาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มช องทางการเข าถึงขอมูลและองคความรูเกี่ ยวกับสิ ทธิของ
ผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

- ๓๓ ๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง
ผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อ
ใจและเกื้อกูลกันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่
ถูกตองและเหมาะสม เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจ
การตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ
และมีความรับผิดชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทา
เทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแก
ผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพื่อสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและทองถิ่น และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา
ความสําคัญกับ

๒. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต อย า งยั่ ง ยื น ให

๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคู
สมรสที่มีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่เปนอยูปจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปน
ความคิดสรางสรรค ปลูกฝ งการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผู อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มี
ระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย
สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกให
คนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและ
บริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติ
๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุข
ภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ ควบคู
กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและ
การกระจายบุคลากรตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- ๓๔ ๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรูรักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคู
กั บ การส งเสริ ม ให องค กร กลุ มบุ คคล ชุ มชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปน แหลงเรีย นรูอยา ง
สรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต
๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความ
ขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม
รวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
ความสําคัญกับ

๓. ยุ ทธศาสตรค วามเข มแข็งภาคเกษตร ความมั่ นคงของอาหารและพลังงาน ให

๓.๑ การพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติที่เป นฐานการผลิตภาคเกษตรให เข มแข็งและ
ยั่งยืน มุงรักษา ปองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมี
ที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครอง
ที่ดินทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปน
ธรรมเร ง รั ด การจั ด ให มี อ งค ก รและระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ให เ ป น รู ป ธรรมโดยเร็ ว พั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดีและวิถีชีวิต
ทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิต
ทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้ นที่ ควบคุมและกํากั บดูแลใหมีการนํ าเข าและใชส ารเคมีทาง
การเกษตรที่ไดมาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่ง
ความหลากหลายของพันธุ พืช และสั ตว ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ
พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้ง
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและทั่วถึง

- ๓๕ ๓.๓ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการ
ผลิ ต และบริ ก ารของชุ ม ชนในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม สิ น ค า เกษตร อาหาร และพลั ง งาน ส ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการ
นํ า องค ค วามรู นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มบนฐานความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบ
ตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขา
มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การระบบสิ น ค า เกษตรและอาหารร ว มกั บ สถาบั น เกษตรกร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร
๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง
หลั ก ประกั น รายได ข องเกษตรกรให มี ค วามมั่ น คงและครอบคลุ ม เกษตรกรทั้ ง หมด พั ฒ นาระบบ
ประกันภัย พืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และ
แรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไก
สนั บ สนุ น การพึ่ ง พาตนเองของเกษตรกร เสริม สรา งความเขม แข็ง ให กับ เกษตรกรรายย อยที่ไ ดรั บ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคา
เสรี
๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตร
ดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและ
การพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุ มชน สนับสนุ นการสร างเครื อข ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงาน
ทดแทนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดาน
อาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ
๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข มแข็ งภาคเกษตร ด ว ยการสงเสริมการวิจัย และพัฒ นาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานจากพืชพลังงาน จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมี
กลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา

- ๓๖ ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามา
มีส วนร วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับ กระบวนการทํ างานของ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ทั้งในสวนกลางและ
ระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึง
การบริ โภค พัฒ นากฎหมายที่เ กี่ย วข องกับ การพั ฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรว มมื อระหวาง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร
และพลังงาน
กับ

๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญ

๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดัน
ใหมีบทบาทในการพั ฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ งและแขงขันไดดวยการปรับโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและ
เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ มบนฐานความคิ ดสร างสรรค แ ละนวัต กรรม พัฒ นาเศรษฐกิ จ สร างสรรค ซึ่ ง
ครอบคลุ มถึ งการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สร า งสรรค การพัฒ นาเมืองสรางสรรค และการพัฒ นาอุตสาหกรรม
สรางสรรคพัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยี และกระบวนการที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมที่ มุ ง การปรั บ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเ ติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้ง
เชิ งพาณิ ช ย สั งคม และชุ มชน โดยสรา งสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒ นาและประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ใหทั่วถึงและเพี ยงพอทั้ งในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐ และ
เอกชน
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปน
ธรรม มุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศ
ใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู
สากล สรางความมั่นคงดานพลังงานดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ
ใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

- ๓๗ ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและ
ทันตอเหตุการณเพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงิน
โลก ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และ
การบริหารจัดการดานการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
ใหบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรก ารสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภู มิภาคเพื่ อความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดา นการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ
ความร ว มมื อ ในอนุ ภู มิ ภ าคต า งๆ มุ ง พั ฒ นาบริ ก ารขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได
มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสง
และโลจิสติกสเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
มุ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าคต า งๆ ของประเทศให เ ชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อนบ า นและภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือ
ระหว า งภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ มีศั ก ยภาพในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ภาคส ว นเศรษฐกิ จ
เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการ
ปองกันสินคาและบริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาท
ที่สรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส วนร วมกํา หนดยุ ทธศาสตร ของกรอบความรว มมือที่ดําเนินอยู รวมทั้งรักษาดุล ยภาพของ
ปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม
๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดาน
ความร วมมือในการกํ าหนดมาตรฐานฝ มือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยาย
แรงงานในภูมิภาค สงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบาน คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ

- ๓๘ ๕.๖ การมี ส ว นร ว มอย า งสํ า คั ญ ในการสร า งสั ง คมนานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
มุงพัฒนาศักยภาพและความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด
และการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรค
อุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
๕.๗ การเสริ ม สร า งความร ว มมื อ ที่ ดี ร ะหว า งประเทศในการสนั บ สนุ น การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมในระดับ อนุภูมิภาค เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมี
บทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว เปนการ
สร างองค ความรู ใ ห กับ ภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะผูได รับ ผลกระทบทั้งเชิ งบวกและลบใหส ามารถพัฒ นา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความ
สะดวกที่ จํ า เป น เพื่ อให มีการจั ดตั้ งสํ า นักงานปฏิบัติการภูมิภ าค และสนับ สนุน บทบาทขององค ก ร
ระหวางประเทศที่ไมแสวงกําไร
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการ
เปลี่ย นแปลงทั้ งภายในและภายนอกประเทศ สนั บ สนุ น กลไกการพัฒ นาระดับ พื้น ที่ใ นการกําหนด
ยุทธศาสตร การพั ฒ นาระดั บจั งหวั ดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒ นา
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริมศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของ
ไทยที่สรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค

- ๓๙ ความสําคัญกับ

๖. ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น ให

๖.๑ การอนุ รั กษ ฟ น ฟู และสรา งความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม มุงรักษาและฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษพัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองค
ความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟู
แหล งน้ํ า เพื่ อเพิ่ มปริ มาณน้ํ า ต น ทุ น ส งเสริ มให เกิ ดการใช น้ํา อยา งมี ป ระสิท ธิภ าพ จัดทํ าแผนแมบ ท
โครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษ
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสู
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมือง
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนที่
และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดา นการจั ดการภั ยพิ บั ติ พั ฒ นาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมี
มาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียม
ความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผล
กระทบตอการคาและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการคา
และข อ ตกลงระหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ศึ ก ษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ
สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นตและสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

- ๔๐ ๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตก
ลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสราง
ทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติด
เชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุ
ฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและ
ฟนฟูผลักดัน ใหมีการจัด เก็บภาษีสิ่ งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพและลดการกอมลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูล
และระบบติ ด ตามประเมิ น ผล รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สร า งระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบดวย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร
รองรับ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และ
พื้นที่เปาหมายอยางยั่งยืน
๑) เสริ มสร า งให คนและชุม ชนมี จิต สํา นึกด านความมั่ น คงและมีศั กยภาพ
ตลอดจน ภูมิคุมกันอยางยั่งยืน โดยสนับสนุน สงเสริม และ เสริมสรางการพัฒนาคน ชุมชน หมูบาน บน
พื้นฐานของ การมีสวนรวม ใหกับผูนําชุมชนและหมูบาน ผูนํากลุม/องคกรชุมชน สภาองคกรชุมชน และ
องคกรภาคประชาสังคม รวมทั้งผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อสรางผูนําชุมชนดาน
ความมั่นคง ตลอดจนประชาชน ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และ จังหวัดชายฝงทะเล ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคลอง กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
๒) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนที่ ใ ห
ความสําคัญกับการปองกันและการแกไขปญหาความมั่นคงใหสอดคลองกับความตองการของคนและ
ชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเวทีการจัดทําแผนระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อสรางความ
ตระหนักรูของประชาชนถึง มิติปญหาดานความมั่นคงที่กระทบตอตนเองและชุมชน รวมทั้งเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมกําหนดแนวทาง การพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอความมั่นคง
เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันระดับ ประชาชนและชุมชน

- ๔๑ ๓) สงเสริมใหคนและชุมชนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะแกง
สามารถ อานและเขียนภาษาไทยและภาษาทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหคนบริเวณพื้นที่ชายแดนเรียนรู
ภาษาของประเทศ เพื่อนบาน นอกจากนี้ใหพัฒนาความรูและทักษะตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อใหเปน
ครูสอนเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเสริมเจาหนาที่หลักทางการศึกษา รวมถึง
ใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สรางอาชีพและรายไดบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ส งเสริมการเขา ถึ ง บริการสาธารณสุขพื้น ฐานเพื่อปองกันโรคติดตอชายแดน
ตลอดจนเสริมสรางความมั่นคงของมนุษยและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสงเสริม
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ชายแดน เพื่อเตรียมความพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียนและความรวมมือระดับอนุภูมิภาค
๔) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานในจังหวัดมีความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคเอกชนและเครือขายประชาสังคมในจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) องคกรพัฒนา
เอกชน และ เครือขายองคกรชุมชน รวมดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
๕) สงเสริมความรู สรางความเขาใจ และ ประชาสัมพัน ธเพื่อปองกัน การ
ทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอแนวเขตแดนและแสวงหาแนวทางลด
เงื่อนไขความขัดแยงการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
๖) พัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ และ สรางขวัญกําลังใจ
คาตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานในระดับตําบล อําเภอ ในพื้นที่หางไกล หรือ เปนพื้นที่
เสี่ยง ชายแดนและทางทะเล
๗) ส ง เสริ ม และขยายผลการพั ฒ นาโครงการตามแนวพระราชดํ า ริ เพื่ อ
เสริมสราง ความมั่นคงของคน ชุมชน และ พื้นที่เปาหมายอยางยั่งยืน ไดแก โครงการหมูบานพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงพื้นที่ ชายแดน โครงการหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการฟารม
ตัวอยางตามแนวพระราชดําริ
๒. ยุทธศาสตรการจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๑) ดําเนินการจัดทําแผนการจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให
ครอบคลุมพื้นที่ทางบกและทางทะเลที่สอดคลองกับแผนปองกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ
คา ชายแดนและความเปนมิ ตรของประชาชนชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบานในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
๒) ดํ า เนิ น การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนและเสริ ม สร า งระบบหมู บ า นเข ม แข็ ง ให
เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝงทะเลรวมทั้งเกาะแกง และจังหวัดชั้นใน โดยมุง
เสริม ความเขมแข็งของระบบหมูบานชายแดนเปนหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) เปน
ลําดับแรก และพัฒนากลไกของหมูบานทั่วไป คณะกรรมการหมูบาน (กม.) กลุมอาสาสมัคร กลุมพลัง
มวลชนไทยอาสาปองกันชาติทางทะเล (ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน การฝกอบรมกําลัง
ประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเล การฝกอบรมวิทยุมดดํานาวีแกกลุมชาวประมง และองคกรชุมชน
ตางๆ ใหมีความพรอมและสามารถปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมูบาน

- ๔๒ ๓) เสริมสรางระบบปองกันชายแดน ชายฝงทะเลและเกาะแกง โดยวางแผน
และกํ า หนด แผนปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น เพื่ อ ลดความซ้ํ า ซ อ นในการฝ ก อบรมกํ าลั ง ประชาชนของ
กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทยและเหลาทัพ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรควบคูกับการเสริมสรางระบบประชากรใหมีความรูพื้นฐานดานความมั่นคงและจิตสํานึก
ความมั่นคง และนําการพัฒนาอาชีพและรายไดที่ยั่งยืนของหนวยงานดานเศรษฐกิจและสังคมเขาไป
พัฒนาคนและชุมชนใน หมูบานตําบลเปาหมายในคราวเดียวกัน
๔) ดําเนินการจัดและพัฒนาใหมีระบบการแจงเตือนและระบบเฝาตรวจทั้งทาง
บก และทางทะเลในลักษณะเครือขาย (Network) ความรวมมือระหวางหนวยงาน และนําระบบภูมิ
สารสนเทศมา สนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการปองกันและ
ปราบปรามไมใหเกิดปญหา ความมั่นคง อาทิ การมีเครือขายเฝาระวังและระบบตรวจการณปญหาความ
มั่นคงบริเวณชองทางสัญจร ขามแดนและชองผานทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ทาขาม
เปนตน เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับคนใน พื้นที่เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการพัฒนาความรวมมือดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
๕) สนั บ สนุ น และพัฒ นาระบบสื่อสารใหพรอ มใชงานควบคู กับ เสริ มสรา ง
ความรูของ เจาหนาที่และอาสาสมัครกลุมตางๆ ทั้งฝายทหารและพลเรือนโดยการรวมมือกับหนวยงาน
ภาคเอกชนให สามารถเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารของฝายทหาร ฝายปกครอง และหนวยงานในพื้นที่
ชายแดน ชายฝงทะเล รวมทั้งกลุมอาสาสมัครตาง ๆ ใหสามารถใชประโยชนรวมกันในการแจงเตือน เฝา
ระวัง ประชาสัมพันธและปฏิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) เพื่อใหคนและชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยได รวมมือระวังปองกันรวมถึงประโยชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือขายชุมชนเขมแข็ง
๖) พั ฒ นาระบบการสั ญ จรข า มแดนทั้ ง ทางบกและทางทะเล ให ส ามารถ
ปองกันและ ควบคุมการลักลอบเขาเมือง และปญหาอาชญากรรมขามชาติที่เปนภัยคุกคามความมั่นคง
ของไทย ไดแก การคายาเสพติด การคามนุษย การคาอาวุธ และการคาสิ่งที่เปนโทษตอชีวิตและสังคม
รวมทั้งการนําสิ่งของผิด กฎหมายและสินคาหนีภาษี และการเคลื่อนไหวของกลุม/ขบวนการที่เปนภัย
คุกคามตอความมั่นคง ตลอดจน ดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางเขมงวดในการปองกัน
สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระทําผิดกฎหมาย
๗) เร งดํ า เนิ น การจั ดระเบีย บพื้ น ที่ ที่มีเ งื่อ นไขของปญ หาความมั่น คงหรื อ
ควบคุมการใช พื้นที่ที่มีปญหาเขตแดน เพื่อลดการเผชิญหนาหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศคูกรณี
ตลอดจนปรับปรุง ระบบการเฝาระวังเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่
๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ การ
จัดการโดยสันติวิธี
๑) สนั บ สนุ น ใหมีการนํามิติวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาชุมชน/ทองถิ่น และ
สงเสริม การจัดเวทีประชาคมในระดับตางๆ ตามความพรอมของแตละพื้นที่ทั้งในระดับชุมชน หมูบาน
ตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อนํามิติดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน/ทองถิ่น มาเปนแนวทางหลัก
ในการดําเนินงาน เสริมสรางความมั่นคงใหสอดคลองกับสถานการณและภัยคุกคามความมั่นคงในระดับ
พื้นที่ ตลอดจนสงเสริม ความรวมมือดานศาสนา เนื่องจากศาสนาเปนรากฐานของความสัมพันธและ
ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนไทยกับประเทศเพื่อนบานในพื้นที่ชายแดน

- ๔๓ ๒) สนับ สนุ นหนวยงานของรัฐ ใหความสําคัญ นํามิติดานวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา ชุมชน/ท องถิ่ น มาประยุ กต ใชในการปองกัน และแกไขปญ หาดานความมั่น คง และ/หรือ
สนับสนุน การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติโดยจัดเปนโครงการนํารอง (Pilot Project) ตาม
ความพรอมของ ชุมชน หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน
องคกรภาคประชาชน กลุมอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง ไดมีกิจกรรมที่นํามิติดานวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาชุมชน/ทองถิ่น มาประยุกตใชในการเสริมสรางความรวมมือของชุมชนชายแดนไทย และความ
รวมมือระหวางชุมชนชายแดน ไทยกับชุมชนชายแดนประเทศ เพื่อนบาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และความรวมมือในการอยูรวมกันอยาง สันติโดยลดขอขัดแยงที่นําไปสูปญหาดานความมั่นคง
๓) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยง
โดยแนวทาง สันติวิธีอาทิ ขาราชการการเมือง ขาราชการประจํา เจาหนาที่รัฐ ผูนําองคกรภาคเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูนําภาคประชาชน เพื่อใหมีความรู ความ
เข าใจ ที่ จะลดระดั บ ความรุ น แรงเมื่อเผชิญ กับ สถานการณและปญ หาความมั่น คงรูป แบบตางๆ
โดยเฉพาะการปองกันไมให ความขัดแยงอันเกิดจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแยง
ภายในสังคม ขยายตัวไปสูการใช ความรุนแรงในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
๔) สงเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรูการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
และ กระบวนการยุติธรรมชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งในระดับ
ชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเขาใจและมีทักษะการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชนดวยวิถีชุมชนผสมผสาน
กับการเรียนรู กฎ กติ กา ของภาครัฐ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ มีความเชี่ย วชาญใน
กระบวนการจัดการ ความขัดแยงโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนหนวยงาน
ของรัฐในกระบวนการเจรจา ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้น
๕) สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทเปนศูนย
ประสาน ความรวมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแยงภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ทั้ง
กระบวนการ ยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท (Restorative Justice) ซึ่งเปน
กระบวนการที่กลุมผูมี สวนไดสวนเสียมารวมมือกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมี
คณะกรรมการไตรภาคีระหวาง หนวยงานภาครัฐ ผูที่ประสบความเดือดรอน และ ผูแทนภาควิชาการ
และสื่อสารมวลชน เพื่อเจรจาหา ขอยุติความขัดแยงของคนในสังคมที่ยอมรับรวมกันได
๖) ส งเสริ มให อ งค กรนอกภาครั ฐ ที่ ได รั บ การยอมรั บ จากสั งคมเป น หน ว ย
เจาภาพสราง กลไกการเจรจาหาขอยุติและทางออกในการแกไขขอขัดแยง รวมถึงความแตกแยกใน
สังคมที่อาจจะนําไปสู ความรุนแรงและเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม
๗) ศึกษา วิจัย และ พัฒนาองคความรูในการจัดการความขัดแยงของชุมชน
และทองถิ่น โดยใชชุมชนใหเปนพลังดําเนินการและสนับสนุนการเผยแพรแนวทางการจัดการความ
ขัดแยงโดยสันติวิธีของ ภาคประชาชนใหเกิดการเรียนรูของทุกภาคสวน
๘) ส งเสริมการดํารงรักษาวัฒ นธรรมอัน ดีงามของทองถิ่น รวมทั้งสงเสริม
การศึ กษา ประวัติศาสตร โบราณคดี และภูมิป ญญาทองถิ่ น เพื่ อใหคนในทองถิ่ นมีความภูมิใจใน
ประวัติศาสตรของทองถิ่น ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรชาติไทย

- ๔๔ ๔. ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง
๑) สนับสนุนการพัฒนาขอมูลและระบบฐานขอมูลตั้งแตระดับกระทรวง กรม
ระดับ ภาค ระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายขอมูลในทุกระดับ โดยใชประโยชนจากระบบ
เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศและภาพถายดาวเทียม รวมทั้งใหความสําคัญกับขอมูลสถานการณหรือภัย
คุกคามดานความมั่นคง ขอมูลสภาพพื้นที่ ขอมูลความตองการของชุมชนที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่น
ของประชาชน เพื่อนํามา พิจารณาจัดทําและสนับสนุนแผนงาน/โครงการดานความมั่นคง ที่สอดคลอง
กับสถานการณและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่และตอบสนองความตองการของชุมชน
๒) พัฒนาและจัดทําขอมูลและระบบฐานขอมูลดานการขาว การบูรณาการดาน
การขาว ในทุกระดับของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ (สวนกลางและระดับภาค) เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร (Information Sharing) และสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่นําไปสูการแจงเตือนและสั่งการ
แกไขปญหาไดทัน เหตุการณ โดยอาจจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information Sharing
Center) รวมทั้งสงเสริม การขาวภาคประชาชน การมีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อความมั่นคง เพื่อประโยชน
ในการเฝาระวังและแจงเตือน สถานการณดานความมั่นคง
๓) สนับสนุนและเรงดําเนินการจัดทําขอมูลและฐานขอมูลเรือการจัดระเบียบ
การเข า- ออก ทางทะเล เพื่อให เกิดการรับรู เทาทัน สถานการณทางทะเล (Maritime Domain
Awareness : MDA) ของ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาสนับสนุนการดําเนินการ อาทิ การควบคุมการกระทําผิดที่
อาศัยประโยชนจากการสัญจรขามแดน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขาวสารทางทะเล ระบบ
ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic Service : VTS) เปนตน รวมทั้ง
สามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลจังหวัด เพื่อใหมี การพัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคงทั้ง
หนวยงานสวนกลางและหนวยงานระดับจังหวัด
๔) สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับ
ระดับวัย ของประชากร โดยใหเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใหมี
จิต สํ า นึก ดา นความมั่ น คง โดยคํ า นึ งถึงความสอดคลองกับ วิถีชีวิตของชุมชนแตล ะพื้น ที่ รวมทั้ง
เสริมสรางองคความรู ดานความมั่นคงใหกับผูบริหารและเจาหนาที่รัฐและองคกรที่เกี่ยวของ อาทิ
ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ผูบริหาร และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัคร และ กลุม
มวลชน เปนตน เพื่อใหมีความรู ในการพัฒนาคน ชุมชน พื้นที่ และแนวทางปองกันและลดปญหาที่
เกิดขึ้น
๕) พัฒนาและสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
เพื่อเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการนําผลงานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวของมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ
การดําเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในทุกระดับ

- ๔๕ ๖) ส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานรั ฐ ในระดั บ นโยบาย หน ว ยงานทางวิ ช าการ
สถาบันการศึกษา หรือศูนยวิชาการดานความมั่นคงเปนองคกรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค
ความรูดานความมั่นคง รวมทั้งการถายทอดวิชาการและองคความรูสูสาธารณชน หนวยงานภาครัฐดาน
ความมั่นคง และหนวยงานที่ มีภารกิจสนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมความ มั่นคงของชาติ การจัดทําแผนงานดานความมั่นคงของจังหวัด
และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
๗) สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายความมั่นคง รวมทั้งสรางชองทาง
การถายทอดองคความรูดานความมั่นคงสูเวทีชุมชนผานสถาบันการศึกษาและองคกรทางศาสนา รวมทั้ง
อาจสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของศู น ย ก ารเรี ย นรู และห อ งสมุ ด ของชุ ม ชน รวมทั้ ง การใช
ประโยชนจาก เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเตอรเน็ต เพื่อใหการเรียนรูของชุมชนเปนไปอยางเทาทัน
และสามารถเขาถึง ขอมูลขาวสารไดตลอดจนเสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานของรัฐ
ในพื้นที่ ระดับภาคและ๑๘ จังหวัด กับ สภาองคกรชุมชน และกลุม/องคกรภาคประชาชนในพื้น ที่
เปาหมาย เพื่อพัฒนารากฐานความมั่นคง ของคนและชุมชนใหมีภูมิคุมกันปญหาอยางเขมแข็ง ยั่งยืน
และพัฒนาเครือขายดําเนินงานรวมกันอยางมี ประสิทธิภาพ
๘) เสริมสรางการตระหนักรูและความเขาใจของเจาหนาที่รัฐ กลุมอาสาสมัคร
ผูนําชุมชน และประชาชนเกี่ยวกับสถานการณและปญหาระหวางไทยกับประเทศรอบบาน ทัศนคติที่มี
ตอไทย และความตองการของประเทศเพื่อนบานรวมทั้งปรับทัศนคติและสรางความเขาใจของผูนํา
ชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจของหนวยงานรัฐ ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน โดยจัด
ชองทางเผยแพรความรูและเวที รับฟงความเห็น ขอเสนอแนะหรือขอรองทุกข เพื่อกลั่นกรองขอมูลใน
พื้นที่ในการปองกันหรือยุติขอขัดแยงไมให ยกระดับเปนความขัดแยงระดับชาติ
๙) สงเสริมและสนับสนุนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนา
เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพิจารณากําหนด
แนวทางสงเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ อาทิ ภารกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยชุมชนทองถิ่น เปนตน
๕. ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน
๑) สนับสนุนการดําเนินงานของ ชุมชน และ ทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
และ จังหวัดชายฝงทะเลที่นําไปสูความสัมพันธที่ดีในระดับชุมชนและทองถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสราง
ความรวมมือที่ นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุขกับประเทศรอบบานหรือกิจกรรมที่ชวยคลี่คลายความ
ขัดแยงในพื้นที่
๒) เสริมสรางและประสานความรวมมือของหนวยงานและองคกรของรัฐใน
ระดับพื้นที่ กับประเทศรอบบานที่มุงขจัดเงื่อนไขที่กอใหเกิดความหวาดระแวงและความไมไววางใจ
ระหวางกัน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนพื้นฐานของการพัฒนาความรวมมือดานเศรษฐกิจ สังคม
และ ดานอื่นๆ ในกรอบประชาคมความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓) สงเสริมและจัดทําแผนการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหนวยงาน
ของรัฐ ในการดําเนินความรวมมือและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะระหวางหนวยงาน
สวนกลางกับ หนวยงานในจังหวัด รวมทั้งระหวางหนวยงานในประเทศของไทยกับสวนราชการของไทย
ที่ตั้งส านักงานใน ประเทศเพื่อนบาน

- ๔๖ ๔) เรงรัดการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กับประเทศรอบบาน โดยใชกลไกการ
เจรจาใน ระดับทวิภาคีบนพื้นฐานของความเคารพและความไววางใจซึ่งกันและกัน
๕) สงเสริมกิจกรรมที่เสริมสรางความรูสึกที่ดี (Goodwill) ความรูสึกชื่นชม
(Sense of appreciation) และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคสวน โดยใชความใกลชิด
ดานภาษา วัฒนธรรม และประเพณี โดยเฉพาะเยาวชนของไทยกับประเทศรอบบาน และสนับสนุน
บทบาทของ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งใชประโยชนจากสมาคมเพื่อมิตรภาพตางๆ เพื่อ
สงเสริมการดําเนินนโยบายเสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศรอบบานจากระดับประชาชน
สูระดับรัฐบาล
๖) ส งเสริมและประสานงานความรว มมือระหวางจังหวัดชายแดนไทยกับ
จังหวัดชายแดน ประเทศรอบบาน อาทิ ความรวมมือดานสาธารณสุขชายแดน ดานการศึกษา ตลอดจน
เรงรัดการแกไขปญหา รวมกับประเทศเพื่อนบานบนพื้นฐานของการเคารพและมีความไววางใจซึ่งกัน
และกัน ภายใตกลไกเจรจาใน ลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศของไทย๑๙
๖. ยุทธศาสตรบริหารจัดการอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ดําเนินงานภายใตกลไก
การบริหารจัดการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ และ/หรือ ใหเปนไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (นพช.) มอบหมายและสั่งการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ
ชาติ

๔) ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ยุทธศาสตรหลัก

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน
๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๗. ยุ ท ธศาสตร ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งการบริ ห ารงานของ
รัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง
๘. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียม อาเซียน และประชาคมโลก
๙. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

- ๔๗ -

๕) การจั ดทํ างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิ งยุ ทธศาสตร ที่ สอดคล องตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ไดกําหนดประเด็นที่เห็นควรดําเนินการ จํานวน ๑๗ เรื่อง ประกอบดวย
๑. การสรางความปรองดองและสมานฉันท
๒. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
๓. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
๔. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
๕. การจัดการปญหาที่ดินทํากิน
๖. การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
๗. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
๘. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๙. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๑๐. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๑๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๑๒. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
๑๓. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
๑๔. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๑๕. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๖. การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
๑๗. การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ

- ๔๘ –

๖) คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ถูกตอง

ความละอาย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
เข า ใจ เรี ย นรู การเปน ประชาธิป ไตย อั น มีพระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุข ที่

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รู จั กดํ า รงตนอยู โ ดยใช ห ลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งตามพระราชดํ ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช
ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่
ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มี
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง

๗) นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชา
รัฐขึ้น เพื่อเปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝก แยก
ฝาย และไมกันใครออกจากสังคม อีกทั้งยังเปนสํานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการ
ปกป องแผ น ดิ น แม จากภยั น ตรายทั้ ง ปวง และรว มกั น พั ฒ นาชุม ชนทองถิ่น และประเทศชาติใ ห
เจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและ
ประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะวาประชา
รัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจาก
การหล อ หลอมรวมพลั ง ของคนไทยทุ ก คน ทุ ก หมู เ หล า เห็ น ได จ ากเพลงชาติ ไ ทย ซึ่ ง มี ใ จความว า
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล
ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...”

- ๔๙ –

๘) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
วิสัยทัศน
“ฐานเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทองเที่ยว”
เปาประสงครวม
๑. ทรัพยากรสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น
๒. สินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน
๓. รายไดจากการทองเที่ยว สินคาและบริการเพิ่มขึ้น
๔. แหลงทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเปนระบบ
๕. การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการแกไขอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน
กลยุทธที่ ๑.๑ บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหคงความอุดมสมบูรณ
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินคาดานการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธที่ ๒.๑ เพิ่มศักยภาพทางการคา การทองเที่ยวและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธที่ ๒.๒ สรางความสัมพันธทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับประเทศ
เพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ ๓. : การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๓.๑ ปองกันการกัดเซาะชายฝง
กลยุทธที่ ๓.๒ บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- ๕๐ -

๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
วิสัยทัศนของจังหวัด
“เมืองแหงวิถีชีวิต ๓ น้ํา แหลงอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม รวมเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
วัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
เปาประสงค : เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมอยางสรางสรรคและเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจตามวิถีสมุทรสงคราม
กลยุทธ
๑. พั ฒ นาการบริ ห ารการจั ด การท อ งเที่ ย วโดยนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและนํ า
กระบวนการเรียนรู (Learning Process) เขามาเพิ่มประสิทธิภาพ
๒. พั ฒ นาแหล งท องเที่ยวใหมีลักษณะโดดเดน เฉพาะ และโครงสรางพื้น ฐาน เพื่อ
บริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
๓. สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รูปแบบใหม เชน การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยว เพื่ออายุวัฒนะ (Spa and Wellness Tourism) ทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และชุมชน (Cultural and Community based Tourism) และการทองเที่ยวผูสูงอายุ
(Senior Tourism) โดยสอดคลองกับทรัพยากร และวัฒนธรรมชุมชน
๔. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ สรางสรรคกิจกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
๕. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และนักทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและ
ประมง
เปาประสงค : เปนแหลงสรางมูลคาเพิ่มและจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและประมงใหมี
ความปลอดภัย และไดมาตรฐานตอบสนองตอผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธ
๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรและประมง
๒. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร ประมงและบรรจุภัณฑใหมีมาตรฐานสากล
๓. สรางและขยายเครือขายการตลาดชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตร/ประมง
และผลิตภัณฑเกษตรประมง เพื่อสรางรายได ใหเกษตรกรทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อใหการผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ
๕. พั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและ OTOP ให มี ค วาม
เขมแข็งและกอใหเกิดผูประกอบการใหม
๖. ส ง เสริ ม การจั ดทํ า ฐานขอ มูล ผลิ ตภัณฑ ตางๆ และนําไปใชป ระโยชน เช น การ
ประชาสัมพันธ

- ๕๑ ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใหมีความ
มั่นคงเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค : ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
กลยุทธ
๑. ส งเสริ มและพั ฒ นาการบริการด านสาธารณสุขใหไ ดมาตรฐานสากลทั่ ว ถึ งและ
เพียงพอ
๒. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม แบบมีสว นรวม
๓. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตใหเกิดความมั่นคง
๔. สงเสริมและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทั้งในและนอกระบบใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
๕. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
๖. สรางเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน
เป าประสงค : การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปตาม
มาตรฐานและขอกฎหมายกําหนดนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ
๑. ปองกัน รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริม และพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการรักษาเฝาระวัง และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. ส ง เสริ ม การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ใช
ประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การศึกษา การวิจัย การประชาสัมพันธ เปนตน
๔. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
ยุทธศาสตรที่ ๕ : สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความพรอม
เปนประชาคมอาเซียน
เปาประสงค : ทุกภาคสวนมีภูมิคุมกัน และมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
๑. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหทันสมัย สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
และตอบสนองตอความตองการของประชาชน และผูมาเยือนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พั ฒ นาศั กยภาพเพื่ อพรอมในการเปน ประชาคมอาเซีย นใหกับ บุคลากรภาครั ฐ
เอกชนและประชาชน
๓. พัฒนาระบบฐานขอมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อสามารถนําไปใช
ในการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ๕๒ ๔. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําแผนการพัฒนาจังหวัดอยางมีสวนรวมและ
เปนไปตามแนวทางที่ ก.น.จ. กําหนด เพื่อใชเปนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ใหแกทุกภาคสวนในจังหวัด

๑๐) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
วิสัยทัศน
“เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประชาชนรักถิ่นกําเนิด สรางคุณภาพชีวิตแบบ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม พั ฒ นา
การศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

๑. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. พั ฒ นาด า นการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การศึ ก ษา ศิ ล ปะ การกี ฬ า วั ฒ นธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๓. พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๔. พัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๕. สงเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. พัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๗. พัฒนาดานการบริหารกิจการ บานเมืองและสังคมที่ดี
เปาประสงครวม
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานภายใตการวางและจัดทําผังเมือง
๒. ประชาชนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดาน
การศึกษา การกีฬา การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นในการเปนประชาคม
อาเซียน
๓. ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หางไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
๔. การเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใน
การเปนประชาคมอาเซียน
๕. เกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดําเนินการผลิต การแปรรูป
และการตลาด
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน
๗. องคกรและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น

- ๕๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การก อ สร า ง ซ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษา โครงสร า งพื้ น ฐานให ไ ด
มาตรฐาน
๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
๑.๓ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๔ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไม
ติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับ สนุน การมีสวนร วมเพื่อการพัฒ นาทางการศึกษา การกีฬา
นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรีผูสูงอายุ คน
พิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลัก
ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต ก รอบแนวคิ ด ค า นิ ย มหลั ก ๑๒
ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายใตกรอบ
แนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๖ สนั บ สนุ น และสร า งความเข ม แข็ ง ในการบํ า รุ ง รั ก ษา ศาสนา ศิ ล ปะ
วั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ เป น ภู มิ คุ ม กั น สร า งความ
เขมแข็งและยั่งยืน ในการเปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบานในการเปนประชาคมอาเซียน

- ๕๔ ๓. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกันและใหความรูดาน บรรเทาสา
ธารณภั ย การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติด
ยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอัน
ควรและสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิมและปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอ
ยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม
อุ ตสาหกรรม การบริก ารเพื่อสรา งงาน สรา งอาชีพ สร างรายไดใ หกั บ
ประชาชน และสงเสริมทักษะความรูในการเปนประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส ง เสริ มและสนับ สนุน พัฒ นาต อยอดการผลิต และจํ าหน ายผลิต ภัณ ฑ
เกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมี
มูล ค า เพิ่ มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายได
ใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและผูประกอบการ
๔.๖ สรางกระบวนการมีส วนรวมของทุกภาคสว นในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยั่งยืน

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล

- ๕๕ –
๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๓ พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจและการมี ส ว นร ว มของประชาชนเกี่ ย วกั บ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๖.๕ พั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการองคกรใหมีป ระสิท ธิภ าพรวมถึงพัฒ นา
หนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกันปญหา
คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

๑๑) นโยบายการบริหารของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ได กํ า หนดนโยบายบริ ห ารงานขององค การบริห ารส ว นจั งหวั ดสมุ ทรสงคราม โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุมจังหวัด/ แผนการบริหารราชการแผนดิน/ นโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจะเปนการประสานรวมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น อันจะ
กอใหเกิดการบูรณาการในการแกปญหาที่มีผลกระทบตอประชาชนในจังหวัด และประสานกับองคกร
สวนทองถิ่นอื่นในการแกปญหาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งประเภทโครงการที่
ตองการรวมกันพัฒนาตามศักยภาพของทองถิ่น และเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม สงเสริมกลไกลการตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหอยูใน
กรอบแนวทางของการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป น เมื อ งน า อยู เชื่ อ มโยงทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด า นคน สั ง คม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ ม และการเมื อ ง อย า งมี เ หตุ ผ ล ใช ห ลั ก “ความพอประมาณ” โดยมี ร ะบบ
“ภูมิคุมกัน” และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่นมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเปาหมาย
ที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนเมืองนาอยู ชุมชนทองถิ่นมี
ความเขมแข็ง โดยมีงานหลักที่จะดําเนินการ ๔ ดาน ดังนี้

- ๕๖ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การศึ กษา ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได มีโ อกาสเข า รั บ การศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง และมี
คุณภาพสนับสนุนสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรม โดยเนนที่โรงเรียนใหมี
คุณภาพที่ทัดเทียมกัน และลดภาระคาใชจายของผูปกครอง สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนใหพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาทิเชน
๑) เพิ่มจํานวนครู พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมการสอนพิเศษเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทุกระดับการศึกษา
๒) สนับสนุนอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอกับการศึกษาทุก
ระดับ
๓) ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น แหล ง การศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในการจัดการศึกษา
๔) สงเสริมความร ว มมือระหวางชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษา
รวมกันในรูปแบบ ทวิภาคี
๕) สนับสนุน สงเสริม ทุนการศึกษา สําหรับผูดอยโอกาสอยางเพียงพอและทั่วถึง
๖) สนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียน ดานกีฬา
ดานศิลปะคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษวัฒนธรรม ฯลฯ
๗) พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยมีเครือขาย
และชุมชนที่หลากหลายรวมกันจัด
๒. การกีฬาและศาสนา
๑) สงเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดการแขงขัน
กีฬา
ที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชน
และประชาชน ให มีสวนรวมในการพั ฒนาการกีฬา ปลูกฝงคานิยมที่ ดีตอการกีฬาใหแก เยาวชน จั ด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน
จังหวัด ตลอดจนเครือขายระหวางจังหวัด
๒) สร างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับ การจัดการแขงขัน กีฬาระดับ ชาติ และ
ระดับอาชีพ
๓) ส ง เสริ ม ผู ที่ มี ค วามสามารถด า นกี ฬ าให เ ป น ตั ว แทนของจั ง หวั ด ระดั บ เขต
ระดับประเทศ ระดับอาชีพ
๔) สนับสนุนงบประมาณดานอุปกรณกีฬา และจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอและทั่วถึง
๕) ร ว มมื อกั บ ชมรม สมาคมหน ว ยงานภาครัฐ และเอกชน มูล นิ ธิตางๆ ในการ
จัดการแขงขันกีฬาทุกประเภท รวมทั้งอนุรักษกีฬาพื้นบาน ที่เหมาะสมกับชุมชนทองถิ่น
๖) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ศาสนาศึ ก ษา การเผยแพร ศ าสนา สุ ข ภาพอนามั ย
พระภิกษุสงฆ เพื่อใหเปนประโยชนดานจิตใจตอชุมชน ใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนธรรมและรวม
ประกอบกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวไดรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตอสวนรวม

- ๕๗ ๗) สงเสริมสนับ สนุนใหวัดเปนศูน ยกลางดานจิตใจ และกิจ กรรมชุมชนที่เปน
ประโยชนตอทองถิ่น เชน ๕ รั้วปองกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาจิตใจเขาวัดฟงธรรม ฯลฯ
๓. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหการสงเคราะหและการสนับสนุน
การพัฒนาแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดกิจกรรม การ
ออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพประจําป การจัดหาที่อยูอาศัย การเปดโอกาสใหแสดงศักยภาพของตน
และมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่น การสงเสริมใหมีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุม ชมรมและสมาคม ใน
การเสริมสรางปองกันและดูแลสุขภาพ
๔. การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี ใหสตรีมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสตรี
สามารถมีส วนรว มในการพัฒ นาท องถิ่น เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุมเพื่อจัดทํากิจกรรมที่พัฒ นา
ทองถิ่น ศาสนา การกีฬาและนันทนาการ การใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
๕ .การสาธารณสุข เผยแพรความรูเกี่ยวกับโภชนาการที่เปนปญหาสําคัญในทองถิ่น
จัด หาวั ส ดุ อุป กรณ ในการป องกั น และควบคุมโรคติดตอ เสริมสรางภูมิคุมกัน โรค รวมถึงสรางเสริม
พฤติ กรรมรักสุขภาพ จัด กิจ กรรมลดมลภาวะและสงเสริมอนามัยสิ่ งแวดลอม สงเสริมพัฒ นาผูนํ า
กิจกรรมเพื่อสุขภาพในทุกสถานที่ ออกกําลังกายของชุมชนทองถิ่น
๖. การปองกันยาเสพติด สรางเครือขายเด็กและเยาวชนใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอทองถิ่นหางไกลยาเสพติด และสามารถรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุมเปาหมาย
อื่นตอๆไป จัดตั้งกลุมอาสาแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนใหทุกคนมีสวนรวมในการสอดสองดูแล สราง
ความตระหนั กถึ ง ภั ย ยาเสพติ ดผ า นสื่ อตางๆ และจัดหาพื้น ที่ส าธารณะใหเยาวชนไดแสดงออกทํ า
กิจกรรมเชิงบวก
๗. สรางเครือขายความรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการสรางเสริม ปองกันดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพใหทุกเพศทุกวัย
๘. การอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๑) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหมีการสืบคน บันทึกและ
ถายทอดองคความรู
๒) สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม
และวิถีชีวิตอยางพอเพียง ของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
๓) บู ร ณาการการวางยุทธศาสตรดานนี้กับองคกรภาคประชาชน ภาครัฐ สภา
วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ
๙. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทในการบํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แมน้ํา ลําคลอง ปาชายเลน พื้นที่ชุมน้ํา จัดภูมิทัศนในชุมชน จัดใหมีอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒) ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เป น แกนนํ า ในการจั ด การลุ ม น้ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการ
มีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นดั้งเดิม

- ๕๘ ๓) รณรงค ล ดอั ต ราการเกิ ด ขยะมู ล ฝอย การคั ด แยกขยะ เป น แกนนํ า ในการ
จัดระบบกําจัดขยะรวมของจังหวัด เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะในคู
คลองและผักตบชวา
๔) การแกไขคุณภาพน้ําและน้ําเสียโดยประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นกับ
ภาคีเครือขายและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมถึงสงเสริมงานวิจัยชุมชน เชนการประสานความ
รวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว. ) หรือสํานักงานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) การจั ด การภู มิ ทั ศ น เ มื อ ง เพื่ อ ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ปลอดภั ย และ
สวยงามของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดระบบสายไฟฟา สายโทรศัพทและอื่นๆลงใตดิน
๖) สงเสริมการประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และพลังงานทดแทน
ดานการเพิ่มรายได
๑. สงเสริมเกษตรอินทรียสูสากล โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน
สงเสริมกิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ใหเขมแข็งยั่งยืน พัฒนาการแปรรูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ
ทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาอาชีพโดยสงเสริมการรวมกลุมเพื่อเพิ่มมูลคา
และรายได เชน กลุมเกษตรกรทํานาเกลือ กลุมทําสวนมะพราว กลุมเกษตรมะขามเทศ กลุมประมง
เปนตน
๒. พัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ เพื่อรับรองการแขงขันของประชาคมอาเซียน
๓. ประสาน และสนับ สนุน รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ย วของ กําจัดศัตรูพืช อยางเปน
ระบบ สงเสริมใหมีมาตรการปองกัน และเฝาระวังศัตรูพืชอยางตอเนื่อง
๔. มีการวิจัยผลกระทบดานผลผลิต สายพันธุพืช และสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด
๕ .สงเสริมการตลาดในทองถิ่น และจัดสรางตลาดกลางรองรับสินคาดานการเกษตร ดาน
ประมง
๖. สรางเครือขายความรวมมือ ในการจําหนายสินคาในระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ
๗. ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงกําเนิดของสัตวน้ํา ฟนฟูประมงชายฝงทะเล
และประมงน้ําจืด
๘. พัฒนาแหลงทองเที่ยว ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กอเกิดรายได
กับชุมชน และเกิดความยั่งยืน
๙. ปรั บ ปรุ ง ภู มิทัศน แหล งทองเที่ย ว ใหส อดคล องกับ ธรรมชาติของชุม ชน ปรับ ปรุ ง
เสนทาง ปายบอกทาง การจราจรใหสะดวกและปลอดภัย
๑๐. สงเสริมการท องเที่ ยวเชิงนิเ วศวั ฒนธรรม การทองเที่ยว การเรีย นรู เชน แหล ง
เรียนรูในการทํานาเกลือ การทําน้ําตาลมะพราว การทําสวนมะขามเทศ
๑๑. ให บริการกับนั กทองเที่ยว โดยจั ดรถรับสง และจัดหาที่จอดรถใหอยางพอเพีย ง
๑๒. สงเสริมพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนเมืองทองเที่ยว “มาแมกลองเที่ยวไดทุก
วั น ” โดยพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว เส น ทางท อ งเที่ ย วภายใต แนวคิด ของการรั กธรรมชาติ เสน หท าง
วัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงนิเวศและเพื่อสุขภาพ “Maeklong by nature” เปดประตูรับชาวโลก “มา
เมืองไทยตองไปแมกลอง” สรางเครือขายการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น กลุมจังหวัด และระดับชาติ

- ๕๙ ๑๓. สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑) ปรับปรุงเสนทางคมนาคมระหวางตําบล โดยใหมีเสนทางที่ไดมาตรฐาน เพื่อใช
สัญจรไปมาไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อประโยชนในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและ
สินคา ระบบสาธารณูปโภค การจัดการดานผังเมืองรวม เพื่อสงเสริมและสรางบรรยากาศการลงทุน
๒) พั ฒ นาแหล ง น้ํ า เพื่ ออุ ป โภค บริ โ ภค ให ป ระชาชนได มีน้ํ าอุ ป โภค บริ โ ภคที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเปน
แหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อใชประโยชนในดานเกษตรกรรมอยางคุมคาและทั่วถึง โดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการฟนฟู อนุรักษแหลงกักเก็บน้ํา คูคลองสงน้ํา คุณภาพน้ํา รวมทั้งการใชน้ําผิวดิน ใหเกิด
ประสิทธิภาพ
๓) บูรณาการกับองคกรภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา กลุมเกษตร
ประมง พาณิชย องคกรการกุศล และอื่นๆ จัดทํายุทธศาสตรและรวมกันขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงคราม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีทิศทาง และเปนรูปธรรมรวมทั้งการสรางนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม
ดานการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง
๑. ส งเสริ มการปองกั นและบรรเทาสาธารณภัย บูร ณาการกับทุกภาคสว นในการจัด
กิจกรรมฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดใหมีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย วัสดุอุปกรณกูภัย การบูรณะฟนฟูสภาพชีวิต ความเปนอยูและจิตใจผูที่ไดรับความเสียหายจาก
สาธารณภัย
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
เขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนเองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น กําหนดนโยบายและประเมินผลโครงการ
สําคัญที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอม การตรวจสอบการทํางานภาครัฐ ใหมีความโปรงใส
มีหลักธรรมาภิบาล
๓. ส งเสริ มการสร า งเครื อขา ยองคกรปกครองท องถิ่ น ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ อ
ประสานการพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๔. สงเสริมการใหประชาชนมีความรูเรื่องประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เอื้ออาทร และสมานฉันท ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
ดานการพัฒนาองคกร
๑. พัฒนาการจัดเก็ บรายไดของทองถิ่ น และการกระจายอํานาจทางการคลัง เพื่อให
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระ
มากขึ้น
๒. กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๓. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรสูระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม

- ๖๐ ๕ .ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ทันเหตุการณ
๖. เสริมสรางความสัมพันธฝายบริหาร นิติบัญญัติและขาราชการ พนักงาน เพื่อความ
เปนเอกภาพ มุงการพัฒนาจังหวัดแบบองครวม

- ๖๑ -

๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ดังนี้

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา แยกตามประเด็นปญหาได

๑. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ถนน สะพาน ชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอไมไดมาตรฐาน
๑.๒ ความไมปลอดภัยในการจราจรและระบบขนสงสาธารณะ
๑.๓ ไฟฟาสาธารณะสองสวางไมทั่วถึงทุกหมูบาน บางแหงชํารุดไมไดรับการแกไข
ทําใหประชาชนไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑.๔ กระแสไฟฟ า ตกเนื่ อ งจากมี ก ารใช ก ระแสไฟฟ า ของประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น
ประกอบกับความเจริญอยางรวดเร็วของการทองเที่ยว จํานวนที่พัก (โฮมสเตย/รีสอรท) ที่เพิ่มขึ้น สงผล
ใหมีการใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
๑.๕ น้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการและไมไดมาตรฐาน
๑.๖ ความขัดแยงระหวางผูนําทองถิ่น กับประชาชนเจาของพื้นที่ ซึ่งมักไมยินยอม
ใหพื้นที่ในการกอสราง เนื่องจากกลัวการสูญเสียผลประโยชนในที่ดิน
๑.๗ ประชาชนยังไมเขาใจในเรื่องของการวาง/จัดทําผังเมืองรวมของจังหวัด
๑.๘ พื้นที่ในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัด ทับซอนกับ
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการพัฒนาทองถิ่นทําไดไมเต็มที่
๒. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และขาดจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ใหคงอยูและเกิดประโยชนสูงสุด
๒.๒ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เนื่องจากความเจริญเติบโตดานการทองเที่ยว
ที่รวดเร็วไมสามารถฟนฟูไดทัน
๒.๓ แหลงน้ําธรรมชาติ เชน คู คลอง ลําประโดงตื้นเขิน กอใหเกิดความไมสะดวก
ในการคมนาคมทางน้ํา
๒.๔ ปริมาณน้ําเนาเสียมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
๒.๕ ขาดระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
๓. ปญหาดานคุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๑ ประชาชนขาดโอกาสที่จะศึกษาใหสูงขึ้น เนื่องจากฐานะทางการเงินไม
เอื้ออํานวย
๓.๒ ขาดศูนยการเรียนรูภายในชุมชนที่ทันสมัย การไดรับขอมูลขาวสารลาชาไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน
๓.๓ สถานศึกษาบางแหงขาดอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงเปนขอจํากัด
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ไมทัดเทียมกับเด็ก เยาวชน
ในเมือง

- ๖๒ วางงาน

๓.๔ การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู

๓.๕ ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ยังมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรค ไมเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
๓.๖ ขาดการประชาสั ม พั น ธ ก ารแพร ร ะบาดโรคติ ด ต อ และโรคร า ยแรงให
ประชาชนไดเขาใจมากขึ้น
๓.๗ บุคลากรดานสาธารณสุขไมเพียงพอ
๓.๘ ขาดการสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข
๓.๙ สวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ
๓.๑๐ ขาดสถานที่ออกกําลังกายพักผอนหยอนใจใหกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
๓.๑๑ ขาดสถานที่ดูแลผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
๓.๑๒ แนวโนมการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎจราจร
ขับรถโดยประมาท
๓.๑๓ ขาดการสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๓.๑๔ ขาดการพัฒนา สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน โบราณวัตถุ
โบราณสถาน
๔. ปญหาดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
๔.๑ ไมมีศูนยกลางการใหบริการทองเที่ยว
๔.๒ ขาดบุคลากรที่จะใหความรูความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๔.๓ ขาดการพัฒนาฟนฟูแหลงทองเที่ยว
๔.๔ ขาดการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลดานการตลาดและการทองเที่ยว
๔.๕ ราคาผลผลิตสินคาตกต่ํา ขณะนี้ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย
๔.๖ ขาดแคลนที่ดินทํากินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดิน ทําใหเกษตรกรมีตนทุนสูง
๔.๗ ขาดความรูดานการตลาดในการจําหนายสินคา
๔.๘ ขาดแคลนเกษตรกรแนวโน มหนุมสาวหั น ไปประกอบอาชี พในเมื องและ
โรงงานอุตสาหกรรม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของที่ดินไปใชในดานอื่นๆ
๔.๙ ขาดศูนยกลางจําหนายสินคา ผลิตภัณฑทุกประเภท
๔.๑๐ ขาดเทคโนโลยีเพื่อสรางความปลอดภัยในผลผลิตสินคาดานการเกษตรและ
การประมง
๔.๑๑ การใชสารเคมีเรงผลผลิตใชยาฆาแมลงในปริมาณคอนขางสูง
๔.๑๒ ขาดการสงเสริมการผลิต การแปรรูปสินคาการเกษตร และการประมง

- ๖๓ -

มากกวา

๕. ปญหาดานการเมืองการบริหาร
๕.๑ ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการบริหารทองถิ่น
๕.๒ ประชาชนไมใหความสําคัญในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง (เบื่อหนายการเมือง)
๕.๓ การรับรูขอมูลขาวสารไมทั่วถึง
๕.๔ ประชาชนไมเห็นถึงความสําคัญของการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๕.๕ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ และไมทันสมัย
๕.๖ ขาดศูนยรวมขอมูลขาวสารและการจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ
๕.๗ งบประมาณในการบริหารมีจํากัด เนนความสําคัญในดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๘ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจที่จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

จากการวิเคราะหปญหาการพัฒนาขางตน จึงไดนํามาเปนขอมูลการพัฒนาในอนาคต
โดยการวิเคราะห SWOT Analysis (จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค/ขอจํากัด) เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาใหครอบคลุมทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weaknesser)

๑. เปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพฯ
๒. มีโครงสรางการบริหารงานครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ผูนําองคกรมาจากการเลือกตั้ง ทําใหทราบ
แนวทางการแกไขปญหาไดตรงตามสภาพ
ปญหา
๔. เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ไมใหญมากนัก ทําใหการ
ประสานงานเปนไปอยางทั่วถึงและรวดเร็ว
๕. มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดี ประชาชน
มีวิถีชีวิตสงบเรียบงาย
๖. มีแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ
๗. มีแหลงน้ําธรรมชาติทั้งผิวดินและใตดินที่อุดม
สมบูรณ
๘. มีพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพหลากหลาย
ชนิด
๙. เปนเมืองศูนยรวมแหงอาหารทะเล
๑๐. ประชากรมีสัดสวนที่เหมาะสมกับการพัฒนา
พื้นที่

๑. เยาวชนขาดความรูดานสาธารณสุขเพศศึกษา
และยาเสพติด
๒. ผังเมืองรวมจังหวัดยังไมประกาศใช
๓. เสนทางคมนาคมทางบก-ทางน้ํา ยังไมไดรับ
การพัฒนาอยางทั่วถึง
๔. ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพ
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
๖. ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
๗. ขาดการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การประมง การตลาดและการ
สงออก
๘. ขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
๙. คนในวัยทํางานและมีการศึกษาไมอยูในพื้นที่
๑๐. ขาดการสงเสริมการกีฬาที่ไดมาตรฐาน
๑๑. ประชาชนไมใหความสําคัญกับการเลือกตั้ง
๑๒. เจาหนาที่ของรัฐขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

- ๖๔ โอกาส (Opportunities)
๑. เปนจังหวัดที่มีเสนทางคมนาคมเชื่อมกับจังหวัด
ใกล เ คี ย งหลายเส น ทางประกอบกั บ การ
สนั บ สนุ น นโยบายทางด า นโลจิ ส ติ ก ส ที่ ใ ช
เครื อ ข า ยการคมนาคมขนส ง เชื่ อ มโยงพื้ น ที่
ตางๆ ทําใหการขนสงสินคาและการทองเที่ยว
มีความสะดวก รวดเร็ วและเกิด ประสิทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลที่สงเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตรครัว
โลกและการทองเที่ยว
๓. ประเทศไทยจะเปนประชาคมอาเซียน (AEC)
ในป ๒๕๕๘ โดยจะมีตลาดขนาดใหญมากกวา
๘๐๐ ลานคน
๔. ความเจริญดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

อุปสรรค/ขอจํากัด (Threats)
๑. พื้นที่จังหวัดอยูปลายของแมน้ําแมกลอง
จึงประสบปญหาน้ําเนาเสียที่เกิดจากการปลอย
น้ําเสียจากโรงงาน
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของลุมแมน้ํา
ไมสอดคลองกับระบบนิเวศน
๓. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะทําใหมีแรงงาน
เข า มาทํ า งานในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ผล
กระทบด านความมั่ น คง ความปลอดภั ย และ
โรคติดตอ
๔. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ทั้งที่เปนจังหวัด
ที่ประชากรสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร
๕. ประชากรผู สู ง อายุ ใ นประทศมี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น
ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีนอยลง
๖. รั ฐให การสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อแกไข
ปญหาของทองถิ่นลดลงและไมตอเนื่อง

สรุปการประเมินสถานการณเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
สภาพโดยทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ ปจจุบันพบวามีอัตราการขยายตัวของการพัฒนาคอนขางมากโดยเฉพาะดาน
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการทองเที่ยวซึ่งมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น โดยมีปจจัย
ทางธรรมชาติตลอดจนความพรอมดานการเงินที่ไดรับการสนับสนุน ในขณะที่ปจจุบันมีความแปรปรวน
หรื อ ความผกผั น ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง ทํ า ให ก ารขยายตั ว อยู ใ นภาวะถดถอย แนวโน ม จะลด
ความสําคัญและบทบาทลง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตในภาคเกษตรและประมงสวนใหญ จะอาศัยธรรมชาติ
เปนหลัก ซึ่งมีความแปรปรวนทางธรรมชาติสูง ขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรมีอยูอยางจํากัด สวน
ใหญจะเคลื่อนยายแรงงานออกสูนอกภาคเกษตรกันมากขึ้น ภาคประมงแรงงานสวนใหญเปนแรงงาน
ตางดาว ซึ่งกอใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งการแพรของโรครายแรงตางๆ ใน
ดานสังคมพบวาตามชุมชนใหญๆ มีความหนาแนนขึ้น เริ่มเปนชุมชนเมืองมากขึ้น โดยมีประชากร
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ชนบทประชากรเริ่มลดนอยลงตามลําดับ ที่อยูกับบานสวนใหญจะเปนวัยเด็กและ
ผูสูงอายุ นอกจากนี้ การสงเสริม สนับสนุนจากภาครัฐจะพบวาปจจุบันไดมีการถายโอนภารกิจจากสวน
ราชการในส ว นภาคกลาง และส ว นภู มิภ าค ใหแ ก องคกรปกครองส ว นทองถิ่น มากขึ้น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง และเพื่อ
รองรับการขยายตัวของความเจริญในการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

- ๖๕ -

วิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
วิสัยทัศน
“เมื องน าอยู คู วัฒ นธรรม สงเสริมการศึกษา สรางคุณภาพชีวิต อยู แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง พรอมเปนประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ
ประเพณี

๑. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. พั ฒ นาด า นการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การศึ ก ษา ศิ ล ปะ การกี ฬ า วั ฒ นธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย
๔. พัฒนาและการสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๕. พัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๖. พัฒนาดานการบริหารกิจการ บานเมืองและสังคมที่ดี

เปาประสงค

๑. โครงสรางพื้นฐานไดตามกําหนด
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น ในการเปนประชาคมอาเซียน
๓. ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หางไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
๔. เพื่อพัฒนาดานการเกษตรกรรม การลงทุนในภาพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น
๕. เพื่อใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน
๗. องคกรและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ

- ๖๖ -

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ๖ ดาน ดังนี้
๑. การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา

๑.๑ พั ฒ นาระบบการขนส ง การคมนาคมทางบกและทางน้ํ า ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร
๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย
เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุมโรคติดตอ และโรคไม
ติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับ สนุน การมีส วนร วมเพื่อการพัฒ นาทางการศึกษา การกีฬา
นันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส
และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลัก
ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต ก รอบแนวคิ ด ค า นิ ย มหลั ก ๑๒
ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภายใตกรอบ
แนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๖ สนั บ สนุ น และสร า งความเข ม แข็ ง ในการบํ า รุ ง รั ก ษา ศาสนา ศิ ล ปะ
วั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ เป น ภู มิ คุ ม กั น สร า งความ
เขมแข็งและยั่งยืน ในการเปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบานในการเปนประชาคมอาเซียน

- ๖๗ ๓. การพั ฒนาด า นความมั่น คง การจัด ใหมีร ะบบรักษาความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน/สังคม
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกันและใหความรูดาน บรรเทาสา
ธารณภั ย การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติด
ยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการทองกอนวัยอัน
ควรและสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
๓.๕ ส งเสริ มสนั บสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มรายได และการ
ครองชีพของชุมชน/ประชาชน
๓.๖ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคง และมีภูมิคุมกัน
อยางยั่งยืน
๔. การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิมและปลูกจิตสํานึกใหรักถิ่นเกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอ
ยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม
อุ ตสาหกรรม การบริก ารเพื่อสรา งงาน สรา งอาชีพ สร างรายไดใ หกั บ
ประชาชน และสงเสริมทักษะความรูในการเปนประชาคมอาเซียน
๔.๔ ส ง เสริ มและสนับ สนุน พัฒ นาต อยอดการผลิต และจํ าหน ายผลิต ภัณ ฑ
เกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมี
มูล ค า เพิ่ มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือขายการตลาด สรางรายได
ใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและผูประกอบการ
๔.๖ สรางกระบวนการมีส วนรวมของทุกภาคสว นในการพัฒนา และบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- ๖๘ ยั่งยืน

๕. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล
๖. การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๓ พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจและการมี ส ว นร ว มของประชาชนเกี่ ย วกั บ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
๖.๕ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการองคกรใหมีป ระสิท ธิภ าพรวมถึงพัฒ นา
หนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใตคานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกันปญหา
คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

- ๖๙ -

๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ใน
เขตจังหวัด

แนว
ทางการ
พัฒนา

พัฒนาระบบ
โครงสรางพืน้ ฐาน
และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน

สงเสริมและ
พัฒนาการบริการ
ดานสาธารณสุขให
ไดมาตรฐานสากล
ทั่วถึงและเพียงพอ

สรางเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
สินคาเกษตรและประมง
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ทางการศึกษา
และวัฒนธรรม
แบบมีสวนรวม

พัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตใหเกิด
ความมั่นคง

สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษและวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับวิถชี ีวิตอยางยั่งยืน
สรางและขยายเครือขายการตลาด
ชองทางการจัดจําหนายสินคา
เกษตร/ประมง และผลิตภัณฑ
เกษตรประมง เพือ่ สรางรายไดให
เกษตรกร ทั้งตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศ

สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน
พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
ลักษณะโดดเดนเฉพาะและ
โครงสรางพืน้ ฐาน เพื่อ
บริการและอํานวยความ
สะดวกแกนกั ทองเที่ยว

สรางเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใหมีความ
พรอมเปนประชาคมอาเซียน

ปองกัน รักษา
และฟนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยกระดับระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหทันสมัย สอดคลองกับ
หลักธรรมภิบาล และตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน

และผูมาเยือนอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความ
สงบเรียบรอย

การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยัง่ ยืน

การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

๑. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น

๓. การพัฒนาดานความมั่นคง
การจัดใหมีระบบรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม

๔. การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

๕. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๖. การพัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

ประชาชนไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษา การ
กีฬา การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ในการเปนประชาคมอาเซียน

ประชาชนอยูรวมกันในสังคม
อยางมีสุข หางไกลยาเสพติด มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหได
มาตรฐานภายใตการ
วางและจัดทําผังเมือง

๑.๑ พัฒนาระบบการ
ขนสง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
กอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมือง
และผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรบริโภค
และเพื่อการเกษตร

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุม
โรคติดตอ และโรคไมตดิ ตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
คนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให
ความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยม
หลัก ๑๒ ประการ

๒.๖ สนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการ
เปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและ
การอนุรักษภาษาทองถิ่น
การใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศเพื่อนบานและ
วัฒนธรรมประเพณีเพื่อน
บานในการเปนประชาคม
อาเซียน

๓.๑ สงเสริมสนับสนุน
บริหารจัดการการ
ปองกัน และใหความรู
ดานบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุน
การปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟนฟู ผู
ติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุน
การปองกันแกไขปญหา
สังคม รวมถึงการทอง
กอนวัยอันควร และ
สรางงานสรางอาชีพ
ใหกบั ผูที่เกี่ยวของกับยา
เสพติด

๓.๔ สงเสริม
สนับสนุนจัดระเบียบ
ชุมชนเกีย่ วกับ
แรงงานตางชาติ
๓.๕ สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อเพิ่มรายได และ
การครองชีพของ
ชุมชน/ประชาชน
๓.๖ สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ดานความมั่นคงและ
มีภูมิคุมกันอยาง
ยั่งยืน

การพัฒนาและการสงเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลํา
คลอง การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิน่ เกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและ
การลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ
เอกชน องคกร ชุมชน/
เครือขายในการพัฒนาตอยอด
และรักษาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพื่อสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับ
ประชาชน และสงเสริมทักษะ
ความรูในการเปนประชาคม
อาเซียน

เกษตรกรมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง
เพื่อดําเนินการผลิต การ
แปรรูป และการตลาด

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ตอยอดการผลิต และจําหนาย
ผลิตภัณฑเกษตรและประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือขายการตลาด สรางรายได
ใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและ
ผูประกอบการ
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการพัฒนา และ
บริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
อยางยั่งยืน

๕.๑ สงเสริมการเพิม่
พี้นที่สีเขียวและ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสียทั้ง
ทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการ
และรักษาความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการ
ปองกัน การกัดเซาะ
ริมตลิ่ง แมน้ําลํา
คลองและชายฝง
ทะเล

องคกรและบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางมี
คุณภาพ ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น

๖.๑ เทิดทูน พิทกั ษ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความ
เขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสาร

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหา
วัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ภายใต
คานิยมหลักคนไทย ๑๒
ประการ
๖.๘ สงเสริมมีสวนรวมของ
ภาครัฐและภาคประชาชนใน
การปองกันปญหาคอรรัปชั่น
อยางยั่งยืน

- ๗๐ -

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อบจ.สส.

สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ยท. ๐๑

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ตอ)

แนว
ทางการ
พัฒนา

๑.๑ พัฒนาระบบการ
ขนสง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
กอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมือง
และผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรบริโภค
และเพื่อการเกษตร

กอสรางถนน
ปรับปรุงถนน

กอสรางสะพาน

ผลผลิต/
โครงการ

ขยายเขตไฟฟา

กอสรางหลังคา
คลุมลานกีฬา/
ลาน
เอนกประสงค

กอสราง/
ปรับปรุงลาน
กีฬา
ซอมแซมสนาม
กีฬา
จัดหาครู

ขยายเขตประปา

ดําเนินการวาง
และจัดทําผัง
เมือง
ขุดลอกคลอง
สงเสริม/พัฒนา
อัจฉริยภาพ

ยกระดับ
คุณภาพการ
สอน
สงเสริมกีฬา
ระดับชุมชน

๒.๖ สนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการ
เปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและ
การอนุรักษภาษาทองถิ่น
การใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศเพื่อนบานและ
วัฒนธรรมประเพณีเพื่อน
บานในการเปนประชาคม
อาเซียน

โครงการดาน
สาธารณสุข
สงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ
วันคนพิการ
อบจ.พบ
ประชาชน
Clinic
Center
สรางเครือขาย
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๓.๑ สงเสริมสนับสนุน
บริหารจัดการการ
ปองกัน และใหความรู
ดานบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุน
การปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟนฟู ผู
ติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุน
การปองกันแกไขปญหา
สังคม รวมถึงการทอง
กอนวัยอันควร และ
สรางงานสรางอาชีพ
ใหกับผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติด

เทศกาล
กินเจ

๓.๔ สงเสริม
สนับสนุนจัดระเบียบ
ชุมชนเกี่ยวกับ
แรงงานตางชาติ
๓.๕ สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อเพิ่มรายได และ
การครองชีพของ
ชุมชน/ประชาชน
๓.๖ สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ดานความมั่นคงและ
มีภูมิคุมกันอยาง
ยั่งยืน

๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลํา
คลอง การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิน่ เกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและ
การลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ
เอกชน องคกร ชุมชน/
เครือขายในการพัฒนาตอยอด
และรักษาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพื่อสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับ
ประชาชน และสงเสริมทักษะ
ความรูในการเปนประชาคม
อาเซียน

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ตอยอดการผลิต และจําหนาย
ผลิตภัณฑเกษตรและประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือขายการตลาด สรางรายได
ใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและ
ผูประกอบการ
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการพัฒนา และ
บริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑ สงเสริมการเพิ่ม
พี้นที่สีเขียวและ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสียทั้ง
ทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการ
และรักษาความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการ
ปองกัน การกัดเซาะ
ริมตลิ่ง แมน้ําลํา
คลองและชายฝง
ทะเล

สืบสาน

จัดฝกอบรม
การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ปรับปรุง
ทัศนียภาพตาม
แนวแมนา้ํ และ
คลองตางๆ

แกไขปญหาและ
ชวยเหลือ
เกษตรกรไมผล
ในฤดูกาล

รักษ
แม
กลอง

ประเพณี
แขงขัน
เรือยาว

ฟนฟูและ
พัฒนา
สมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด

กอสราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซม
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
และกอสราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซม
ศาลหลักเมือง

จัดประกวด
กลวยไม

ปลอย
กุง
แมน้ํา
เพื่อ
รักษา
ทรัพยา
กร
ธรรม
ชาติ

วัฒนธรรม
ไทยทรงดํา

ประเพณี
ลอย
กระทง
กาบ
กลวย
เจริญ
จิตต
ภาวนา

แขงขันกีฬา
กรีฑา

พระเจา
ตากสิน

แขงขันกีฬา
อบจ.

มหกรรม
วาวไทย

สงเสริมการ
เตนลีลาศเพื่อ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
และการออก
กําลังกาย

ฝกอบรมหรือ
สัมมนา และ
ทัศนศึกษาดู
งานเยาวชน
กลุมอาชีพ
ผูผลิต ผูคา
กลุมแมบาน
ผูนําชุมชน

สงเสริมการให
ความรูแ ละ
พัฒนาเกี่ยวกับ
อาเซียน

กอ
สราง
กําแพง
กันดิน
ปอง
กันน้ํา
เซาะ

๖.๑ เทิดทูน พิทกั ษ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความ
เขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสาร

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหา
วัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ภายใต
คานิยมหลักคนไทย ๑๒
ประการ
๖.๘ สงเสริมมีสวนรวมของ
ภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยาง
ยั่งยืน

ปลูกปา
เฉลิมพระ
เกียรติฯ
ปลอย
พันธุสัตว
น้ํา

ฝกอบรม
ขาราชการ
ลูกจาง พนักงาน
จาง สงเสริมดาน
การมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

ดําเนิน
งานของ
มูลนิธิ ร.๒

ฝกอบรม
ประชุมสัมมนา
ของ
ประธานสภาฯ/
รองประธาน
สภาฯ สมาชิก
สภาฯ

เลือกตั้ง
นายก
องคการฯ
และ
สมาชิก
สภา
องคการฯ
สงเสริม
พัฒนา
ประชาธิป
ไตย และ
การ
เลือกตั้ง

กอสราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซมอาคาร
สํานักงานและ
หอประชุม
ดําเนินการจัดหา
และปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องใช
ประเภทตางๆ

- ๗๑ -

ซอมแซมถนน

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุม
โรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
คนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให
ความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยม
หลัก ๑๒ ประการ

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ตอ)

แนว
ทางการ
พัฒนา

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุม
โรคติดตอ และโรคไมตดิ ตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
คนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให
ความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยม
หลัก ๑๒ ประการ

๒.๖ สนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการ
เปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและ
การอนุรักษภาษาทองถิ่น
การใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศเพื่อนบานและ
วัฒนธรรมประเพณีเพื่อน
บานในการเปนประชาคม
อาเซียน

๓.๑ สงเสริมสนับสนุน
บริหารจัดการการ
ปองกัน และใหความรู
ดานบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุน
การปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟนฟู ผู
ติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุน
การปองกันแกไขปญหา
สังคม รวมถึงการทอง
กอนวัยอันควร และ
สรางงานสรางอาชีพ
ใหกับผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติด

ประเพณี
ตรุษไทย

ตักบาตร
ขนมครก

สืบชะตา
ดอนหอย
หลอด

บรรพชา
อุปสมบท

สีสันหรรษา
มหาวัน
สงกรานต

สอบธรรม/
บาลี
สนามหลวง

กอเจดีย
ทราย

เดิน-วิ่ง
วิสาขบูชา
งานวันเด็ก

๓.๔ สงเสริม
สนับสนุนจัดระเบียบ
ชุมชนเกี่ยวกับ
แรงงานตางชาติ
๓.๕ สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อเพิ่มรายได และ
การครองชีพของ
ชุมชน/ประชาชน
๓.๖ สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ดานความมั่นคงและ
มีภูมิคุมกันอยาง
ยั่งยืน

๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลํา
คลอง การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิน่ เกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและ
การลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ
เอกชน องคกร ชุมชน/
เครือขายในการพัฒนาตอยอด
และรักษาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพื่อสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับ
ประชาชน และสงเสริมทักษะ
ความรูในการเปนประชาคม
อาเซียน

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ตอยอดการผลิต และจําหนาย
ผลิตภัณฑเกษตรและประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือขายการตลาด สรางรายได
ใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและ
ผูประกอบการ
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการพัฒนา และ
บริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑ สงเสริมการเพิ่ม
พี้นที่สีเขียวและ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสียทั้ง
ทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการ
และรักษาความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการ
ปองกัน การกัดเซาะ
ริมตลิ่ง แมน้ําลํา
คลองและชายฝง
ทะเล

๖.๑ เทิดทูน พิทกั ษ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความ
เขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสาร

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหา
วัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน โดย
ใชเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ภายใต
คานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๖.๘ สงเสริมมีสวนรวมของ
ภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยาง
ยั่งยืน

- ๗๒ -

ผลผลิต/
โครงการ

๑.๑ พัฒนาระบบการ
ขนสง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
กอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานให
ไดมาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมือง
และผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรบริโภค
และเพื่อการเกษตร

- ๗๓ -

๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
วิสัยทัศน

“ เมืองนาอยู คูวัฒนธรรม สงเสริมการศึกษา สรางคุณภาพชีวติ อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง พรอมเปนประชาคมอาเซียน ”

เปาประสงค

โครงสราง
พื้นฐานได
ตามกําหนด

พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นให
ดียิ่งขึ้น ในการเปนประชาคม
อาเซียน

ประชาชนอยู
รวมกันในสังคม
อยางมีความสุข
หางไกลยาเสพติด
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตร

๑. การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

๒. การพัฒนาดานสาธารณสุข
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

๓. การพัฒนาดานความ
มั่นคง การจัดใหมรี ะบบ
รักษาความสงบเรียบรอย
ของชุมชน/สังคม

๑.๑ พัฒนาระบบการ
ขนสง การคมนาคม
ทางบกและทางน้ํา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การ
กอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน
๑.๒ จัดทําผังเมืองและ
ผังเมืองรวม
๑.๓ พัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
และเพื่อการเกษตร
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร

พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ในการ
เปนประชาคมอาเซียน

๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุม
โรคติดตอ และโรคไมตดิ ตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
คนไทย ๑๒ ประการ
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให
ความชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิดคานิยม
หลัก ๑๒ ประการ

พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

๒.๖ สนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการ
เปนประชาคมอาเซียน
๒.๗ สงเสริมการใชและ
การอนุรักษภาษาทองถิ่น
การใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองควบคูกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศเพื่อนบานและ
วัฒนธรรมประเพณีเพื่อน
บานในการเปนประชาคม
อาเซียน

๓.๑ สงเสริมสนับสนุน
บริหารจัดการการ
ปองกัน และใหความรู
ดานบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความ
สงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน
๓.๒ สงเสริมสนับสนุน
การปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟนฟู ผู
ติดยาเสพติด
๓.๓ สงเสริมสนับสนุน
การปองกันแกไข
ปญหาสังคม รวมถึง
การทองกอนวัยอันควร
และสรางงานสราง
อาชีพใหกับผูที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด

พัฒนาและการ
สงเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาดานการ
เกษตรกรรม การลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น

๓.๔ สงเสริม
สนับสนุนจัด
ระเบียบชุมชน
เกี่ยวกับแรงงาน
ตางชาติ
๓.๕ สงเสริม
สนับสนุนพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อเพิ่ม
รายได และการ
ครองชีพของ
ชุมชน/ประชน
๓.๖ สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมี
จิตสํานึกดาน
ความมั่นคง และ
มีภูมิคุมกันอยาง
ยั่งยืน

เพื่อให
เกษตรกรมี
ความเขมแข็ง
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

๔. การพัฒนาและการ
สงเสริมเกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว
๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลํา
คลอง การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตสํานึกใหรักถิน่ เกิด
๔.๒ สงเสริมการตลาดและ
การลงทุนดานการทองเที่ยว
๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ
เอกชน องคกร ชุมชน/
เครือขายในการพัฒนาตอยอด
และรักษาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพื่อสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับ
ประชาชน และสงเสริมทักษะ
ความรูในการเปนประชาคม
อาเซียน

พัฒนาดานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับ
การอนุรักษ
ฟนฟู และพัฒนา
อยางยั่งยืน

๕. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนา
ตอยอดการผลิต และจําหนาย
ผลิตภัณฑเกษตรและประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือขายการตลาด สรางรายได
ใหกับเกษตรกรทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและ
ผูประกอบการ
๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการพัฒนา และ
บริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑ สงเสริมการเพิ่ม
พี้นที่สีเขียวและ
อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสียทั้ง
ทางบกและทางน้ํา
๕.๓ บริหารจัดการ
และรักษาความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน ๓ น้ํา
๕.๔ เสริมสรางการ
ปองกัน การกัดเซาะ
ริมตลิ่ง แมน้ําลํา
คลองและชายฝง
ทะเล

พัฒนาดานการ
บริหารกิจการ
บานเมืองและ
สังคมที่ดี
องคกรและบุคลากร
ของ อปท. ในเขต
จ.สส. ไดรับการ
พัฒนาอยางมี
คุณภาพ

๖. การพัฒนาดาน
การบริหารกิจการ
บานเมืองและ
สังคมที่ดี

๖.๑ เทิดทูน พิทกั ษ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
๖.๓ พัฒนาความรูความ
เขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข
๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการรับรู
ขอมูลขาวสาร

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ
๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหา
วัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และพัฒนาระบบการทํางาน
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ภายใต
คานิยมหลักคนไทย ๑๒
ประการ
๖.๘ สงเสริมมีสวนรวมของ
ภาครัฐและภาคประชาชนใน
การปองกันปญหาคอรรัปชั่น
อยางยั่งยืน

- ๗๔ -

พันธกิจ

พัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

แนวทาง
การพัฒนา

แบบ ยท.๐๒

- ๗๕ -

บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
……………………………………………………………………….……………………………………..

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑) พันธกิจที่ ๑ พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒) เปาประสงคที่ ๑ โครงสรางพื้นฐานไดตามกําหนด
เปาประสงค
๑. โครงสรางพื้นฐานไดตามกําหนด

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- จํานวนถนน สะพาน ที่ไดรับการกอสราง
ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
- รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการคมนาคมขนสง
สินคา วัตถุดิบและผลผลิตดานการเกษตรที่
สะดวกเพิ่มขึ้น
- รอยละของแหลงน้ําสาธารณะที่ไดรับการพัฒนา
ใหดีขึ้น
- รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําประปาสะอาดใช
เพิ่มขึ้น
- รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใชเพิ่มมากขึ้น
- รอยละของพื้นที่เสี่ยงอันตรายเนื่องจากไฟฟา
สองสวางไมทั่วถึงลดลง
- รอยละการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรทั้งทางบก
และทางน้ําลดลง

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบกและทางน้ํา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แนวทางที่ ๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
แนวทางที่ ๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

- ๗๖ แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

๑.๑ พัฒนาระบบการขนสง การคมนาคมทางบก
และทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน

- จํานวนเสนทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น
- รอยละของครัวเรือนไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําประปาใชมากขึ้น
- รอยละของครัวเรือนมีไฟฟาใชเพิ่มมากขึ้น
- จํานวนสะพานเพิ่มขึ้น

๑.๒ จัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม

- รอยละของผูบริหาร และประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดการวางผังเมืองรวมของจังหวัด

๑.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและ
เพื่อการเกษตร

- รอยละของแหลงน้ําดีขึ้น

๔) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ๗๗ -

แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) พันธกิจที่ ๒ พัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ในการเปนประชาคมอาเซียน
๒) เปาประสงคที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ในการเปนประชาคมอาเซียน
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา - รอยละของประชาชนปวยเปนโรคลดลง
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ในการ - ระดับความพึงพอใจของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
เปนประชาคมอาเซียน
พิการ และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและ
การชวยเหลือ
- รอยละของเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสที่ไดรับ
การจัดการศึกษาทัดเทียมกับเด็กในเมือง
- จํานวนสถานที่ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
- ระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ที่ไดรับการสนับสนุนดานกีฬา และ
นันทนาการ
- รอยละของครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความ
เขมแข็งเพิ่มขึ้น
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการ
ทางการแพทย เสริมสราง สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข
ควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
แนวทางที่ ๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา
การกีฬานันทนาการใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ
แนวทางที่ ๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความชวยเหลือเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
แนวทางที่ ๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็ง
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิด
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
แนวทางที่ ๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ภายใตกรอบแนวคิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ

- ๗๘ แนวทางที่ ๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบํารุงรักษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความเขมแข็งและยั่งยืน ในการเปนประชาคม
แนวทางที่ ๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่นการใชภาษาไทย
อยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
เพื่อนบาน และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบานในการเปน
ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทางการแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน แกไข ควบคุม
โรคติดตอ และโรคไมติดตอ
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ
ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ
รวมถึงผูดอยโอกาส และปลูกฝงคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
- รอยละของประชาชนปวยเปนโรคลดลง

- รอยละของเด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสที่ไดรับ
การจัดการศึกษาทัดเทียมกับเด็กในเมือง
- จํานวนสถานที่ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
- ระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ที่ไดรับการสนับสนุนดานการกีฬา
และนันทนาการ
- ระดับความพึงพอใจของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ไดรับสวัสดิการและ
การชวยเหลือ
- รอยละของครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความ
เขมแข็งเพิ่มขึ้น

๒.๓ สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหความ
ชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหมีความเขมแข็งตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตกรอบแนวคิด
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน - รอยละของประชาชน ชุมชนและองคกรเอกชน
และประชาชนภายใตกรอบแนวคิดคานิยม
ที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
หลัก ๑๒ ประการ
๒.๖ สนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการ
- รอยละของจํานวนวัดมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
บํารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนภูมิคุมกัน
สรางความเขมแข็งและยั่งยืน ในการเปน
ประชาคม
๒.๗ สงเสริมการใชและการอนุรักษภาษาทองถิ่น - รอยละของเด็ก เยาวชน มีความรูเรื่องภาษามาก
การใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการ
ขึ้น
เรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบาน
และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบานในการเปน
ประชาคมอาเซียน

- ๗๙ ๔) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง, สํานักปลัดฯ, กองการศึกษา, กองกิจการสภาฯ, กองแผนและ
งบประมาณ
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ๘๐ -

แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบรักษาความ
สงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
๑) พันธกิจที่ ๓ พัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอย
๒) เปาประสงคที่ ๓ ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข หางไกลยาเสพติด
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

๓. ประชาชนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข - รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เขามามี
หางไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและ สวนรวมในการรณรงค ปองกัน แกไขปญหา
ทรัพยสิน
ยาเสพติด
- รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ไดรับ
การบําบัด รักษา ฟนฟู จากการติดยาเสพติด
- รอยละของประชาชนที่ไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
- จํานวนอาสาสมัครปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย และความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เพิ่มขึ้น
- วัสดุอุปกรณที่ใชในการปองกันบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น
๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกันและใหความรูดาน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แนวทางที่ ๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด
แนวทางที่ ๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาสังคม รวมถึงการ
ทองกอนวัยอันควร และสรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด
แนวทางที่ ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ
แนวทางที่ ๓.๕ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มรายได
และการครองชีพของชุมชน/ประชาชน
แนวทางที่ ๓.๖ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกดานความมั่นคง และ
มีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน

- ๘๑ แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการปองกัน
และใหความรูดานบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

- จํานวนอาสาสมัครปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัย และความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เพิ่มขึ้น

๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน แกไข ปญหา
ยาเสพติด ตลอดจนการฟนฟูผูติดยาเสพติด

- รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เขามามี
สวนรวมในการรณรงค ปองกัน แกไขปญหา
ยาเสพติด

๓.๓ สงเสริมสนับสนุนการปองกันแกไขปญหา
สังคม รวมถึงการทองกอนวัยอันควร และ
สรางงานสรางอาชีพใหกับผูที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติด

- รอยละของเยาวชนที่ทองกอนวัยอันควรลดลง

๓.๔ สงเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับ
แรงงานตางชาติ

- รอยละของแรงงานตางชาติมีการจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

๓.๕ สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม - รอยละของประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มรายได และการครองชีพของชุมชน/
ประชาชน
๓.๖ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกดาน - จํานวนประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีขึ้น
ความมั่นคง และมีภูมิคุมกันอยางยั่งยืน
๔) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง, สํานักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ, กองคลัง, กองแผนและงบประมาณ,
กองการศึกษาฯ, กองพัสดุและทรัพยสิน
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ๘๒ -

แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

๑) พันธกิจที่ ๔ พัฒนาและสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๒) เปาประสงคที่ ๔,๕
- เพื่อพัฒนาดานการเกษตรกรรม การลงทุนในภาพอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น
- เพื่อใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
เปาประสงค

๔. เพื่อพัฒนาดานการเกษตรกรรม การลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น
๕. เพื่อใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได

ตัวชี้วัดเปาประสงค
- รอยละของประชาชนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
- รอยละของผูวางงานลดลง
- รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนา
อาชีพ
- รอยละของผลผลิตภาคเกษตรกรรมประมง
นาเกลือ มีราคาดีขึ้น
- รอยละของผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถสงออก
นอกจังหวัดไดเพิ่มขึ้น
- รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการแปรรูป
ผลผลิต
- รอยละของประชาชนในวัยแรงงานที่หันมา
ประกอบอาชีพของทองถิ่นเพิ่มขึ้น

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางแมน้ําลําคลอง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนดั้งเดิม และปลูก
จิตสํานึกใหรัก ถิ่นเกิด
แนวทางที่ ๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการทองเที่ยว
แนวทางที่ ๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร ชุมชน/เครือขายใน
การพัฒนาตอยอดและรักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง
การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสราง
งาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสงเสริม
ทักษะความรูในการเปนประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาตอยอดการผลิต และจําหนาย
ผลิตภัณฑเกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยาย
เครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับเกษตรกรทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

- ๘๓ แนวทางที่ ๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานและ
ผูประกอบการ
แนวทางที่ ๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา
และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

๔.๑ สงเสริมรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
แมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตาม
วิถีชุมชนดั้งเดิม และปลูกจิตสํานึกใหรัก
ถิ่นเกิด

- รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวทาง
แมน้ําลําคลอง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพิ่มขึ้น

๔.๒ สงเสริมการตลาดและการลงทุนดานการ
ทองเที่ยว

- รอยละของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
- รอยละของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม
และสนับสนุน

๔.๓ สงเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคกร
- รอยละของประชาชนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
ชุมชน/เครือขายในการพัฒนาตอยอดและ
รักษาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การ
ลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชน และสงเสริมทักษะความรูใน
การเปนประชาคมอาเซียน
๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาตอยอดการผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑเกษตรและประมง
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพได
มาตรฐานมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถ
ขยายเครือขายการตลาด สรางรายไดใหกับ
เกษตรกรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

- รอยละของผลผลิตภาคเกษตรกรรมประมง
นาเกลือมีราคาดีขึ้น

๔.๕ คุมครองสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใช
แรงงานและผูประกอบการ

- รอยละของผูวางงานลดลง

๔.๖ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- รอยละของประชาชนที่หันมาประกอบอาชีพของ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น

- รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการแปรรูป
ผลผลิต
- รอยละของผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถสงออกได
เพิ่มขึ้น

- ๘๔ ๔) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง, สํานักปลัดฯ, กองการศึกษาฯ
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด :
- ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคา
เกษตรและประมง

- ๘๕ -

แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑) พันธกิจที่ ๕ พัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
๒) เปาประสงคที่ ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาอยางยั่งยืน
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน

- รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
- รอยละของปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟู
- รอยละของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
- รอยละของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา
- รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มี
สวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอย

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียทั้งทางบก
และทางน้ํา
แนวทางที่ ๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน ๓ น้ํา
แนวทางที่ ๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แมน้ําลําคลองและ
ชายฝงทะเล
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

๕.๑ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ ฟนฟู - รอยละของปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟูเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ําเสียทั้งทางบกและทางน้ํา

- รอยละของขยะมูลฝอยลดลง

๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบ - จํานวนโรงงานที่ไมทําใหเกิดปญหาน้ําเสียและไม
นิเวศน ๓ น้ํา
ทําใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา
๕.๔ เสริมสรางการปองกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง
แมน้ําลําคลองและชายฝงทะเล

- รอยละของปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟู

- ๘๖ ๔) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสวนรวมทุกภาคสวน

- ๘๗ -

แบบ ยท. ๐๓

๔.๑.๖ ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี
๑) พันธกิจที่ ๖ พัฒนาดานการบริหารกิจการ บานเมืองและสังคมที่ดี
๒) เปาประสงคที่ ๗ องคกรและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

๗. องคกรและบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ

- รอยละของประชาชนที่ไดรับความรูความเขาใจ
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึน้
- รอยละของประชาชนที่ออกมาใชสิทธิในการ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น
- จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจในการบริการที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- รอยละของบุคลากร อบจ. ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น

๓) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ ๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
แนวทางที่ ๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางที่ ๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวทางที่ ๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร
แนวทางที่ ๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหนวยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ
แนวทางที่ ๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดย
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางที่ ๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ภายใต
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แนวทางที่ ๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ปองกันปญหาคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

- ๘๘ แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา

๖.๑ เทิดทูน พิทักษ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

- รอยละของเด็ก และเยาวชนมีการเขารวม
กิจกรรมของ อบจ.

๖.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

- รอยละของจํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่

๖.๓ พัฒนาความรูความเขาใจและการมีสวนรวม
ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

- รอยละของประชาชนที่ไดรับความรึความเขาใจ
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

๖.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
รับรูขอมูลขาวสาร

- รอยละของประชาชนที่รับรูขาวสารของทองถิ่น
มากขึ้น

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ

- รอยละของบุคลากร อบจ. ที่ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น

๖.๖ กอสราง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช และพัฒนาระบบการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

- รอยละของประชาชนที่พึงพอใจในการบริการที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๖.๗ พัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี ภายใตคานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ

- รอยละของกิจกรรมพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีเพิ่มขึ้น

๖.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐและภาค
ประชาชนในการปองกันปญหาคอรรัปชั่น
อยางยั่งยืน

- รอยละของประชาชนมีการปองกันปญหา
คอรรัปชั่นมากขึ้น

๔) หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง, สํานักปลัด, กองกิจการสภาฯ, กองพัสดุและทรัพยสิน, กองแผนและ
งบประมาณ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ
๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐบาลใหมีความพรอมเปนประชาคมอาเซียน

๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร
แบบ ยท. ๐๔
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

๑. การ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

จํานวน
๖
โครงสราง
พื้นฐานที่
เพิ่มขึ้นไม
นอยกวา ๖๕%

๑. การ
พัฒนาดาน
พัฒนาดาน โครงสราง
โครงสราง พืน้ ฐาน
พื้นฐาน

๑

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๑๒ ๑๘ ๒๔ ๑.๑ พัฒนาระบบการ รอยละของ
ปละ ๖ - โครงการกอสรางถนน ๔ กองชาง กองพัสดุฯ ,
ขนสง การคมนาคมทาง โครงสราง
โครงการ โครงการ
กองแผน
บกและทางน้ํา ระบบ พื้นฐานที่
- โครงการปรับปรุงถนน ๖
และ
สาธารณูปโภค
เพิ่มขึ้น
โครงการ
งบประมาณ
สาธารณูปการ การ
- โครงการซอมแซมถนน ๖
, กองคลัง ,
กอสราง ซอมแซม
โครงการ
การไฟฟา
ปรับปรุง บํารุงรักษา
- โครงการกอสรางสะพาน
สวนภูมิภาค
โครงสรางพื้นฐานใหได
๓ โครงการ
ฯ , การ
มาตรฐาน
- โครงการขยายเขตไฟฟา
ประปาสวน
๓ โครงการ
ภูมิภาคฯ
- โครงการขยายเขต
ประปา ๒ โครงการ

๒

๓

แนวทางการ
พัฒนา

๔ ๑.๒ จัดทําผังเมืองและ
ผังเมืองรวม

ปละ ๑ - โครงการการวางและ
โครงการ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
สมุทรสงคราม และ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ ๔
โครงการ

กองชาง กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง ,
โยธาธิการฯ

- ๘๙ -

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
สรางเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และสังคมให
มีความ
เขมแข็งและ
ดํารงชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)
๑

๒

๓

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)
๔ ๑.๓ พัฒนาแหลงน้ํา
ปละ ๑ - โครงการขุดลอกคลอง
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
โครงการ ๔ โครงการ
และเพื่อการเกษตร

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
กองชาง กองพัสดุ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
กองคลัง

- ๙๐ -

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

๒. การ
พัฒนา
ดาน
สาธารณสุข
การ
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต
การศึกษา
ศิลปะการ
กีฬา
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูเขารวม
โครงการอยูใน
เกณฑระดับ
มากหรือมาก
ที่สุด

๒. การ
พัฒนา
ดาน
สาธารณสุข
การ
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต
การศึกษา
ศิลปะการ
กีฬา
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต
การศึกษา
ศิลปะการ
กีฬา
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่นใน
การเปน
ประชาคม
อาเซียน

๑

-

๑

แนวทางการ
พัฒนา

๑ ๒.๑ สงเสริมสนับสนุน
การสาธารณสุขมูลฐาน
ยกระดับการบริการทาง
การแพทย เสริมสราง
สุขภาพอนามัย ปองกัน
แกไข ควบคุมโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
เกณฑระดับ
- โครงการดาน
สํานัก
ความพึง
สาธารณสุข และโครงการ ปลัดฯ
พอใจ
ปองกันควบคุมโรค/โรค
ระบาด และโรคติดตอ ๑
โครงการ
- โครงการสงเสริมสุขภาพ
การสันทนาการตลอดจน
การดูแลสุขภาพ การ
ปองกัน และการบําบัดโรค
เบื้องตนแกเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุและบุคคลทั่วไป
๒ โครงการ

หนวย
สนับสนุน

กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง ,
สํานักงาน
สาธารณสุข

- ๙๑ -

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
สรางเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และสังคมให
มีความ
เขมแข็งและ
ดํารงชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

- ๙๒ -

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒.๒ สงเสริมสนับสนุน
ปละ ๑๒ - โครงการกอสราง
การมีสวนรวมเพื่อการ
โครงการ หลังคาคลุมลานกีฬา/ลาน
พัฒนาทางการศึกษา
เอนกประสงค ๗ โครงการ
การกีฬานันทนาการ
- โครงการกอสรางลาน
ใหกับเด็ก เยาวชน
กีฬา ๖ โครงการ
ประชาชน คนพิการ
- โครงการปรับปรุงลาน
รวมถึงผูดอยโอกาส
กีฬา ๔ โครงการ
และปลูกฝงคานิยมหลัก
- โครงการซอมแซมสนาม
คนไทย ๑๒ ประการ
กีฬา ๔ โครงการ
- โครงการจัดหาครูเพื่อ
แกไขปญหาขาดแคลนครู
ในโรงเรียนทุกกลุมสาระ
วิชา ๔ โครงการ
- โครงการยกระดับภาพ
การสอนภาษาตางประเทศ
๔ โครงการ
- โครงการสงเสริมกีฬา
ระดับชุมชน ๖ โครงการ
- โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอัจฉริยภาพ ๔
โครงการ
- โครงการแขงขันกีฬา
ของ อบจ. ๔ โครงการ

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

๖

๙

๑๒ ๒.๓ สงเสริมสนับสนุน
การจัดสวัสดิการให
ความชวยเหลือเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส และผูติด
เชื้อเอดส

๑

๒

๓

๔ ๒.๔ พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ใหมีความ
เขมแข็งตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตกรอบ
แนวคิดคานิยมหลัก ๑๒
ประการ

ผลผลิต/โครงการ

- โครงการแขงขันกีฬา
ของ อบจ. ๔ โครงการ
ปละ ๓ - โครงการผูสูงอายุ ๔
โครงการ โครงการ
- โครงการวันคนพิการ
สากล ๔ โครงการ
- โครงการ อบจ.พบ
ประชาชน ๔ โครงการ

ปละ ๑ - โครงการสรางเครือขาย
โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการปดทอง
หลังพระตามแนว
พระราชดําริ ๔ โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

สํานัก
ปลัดฯ ,
กอง
กิจการ
สภาฯ

กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง ,
สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย

สํานัก
ปลัดฯ

กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

- ๙๓ -

๓

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

๒.๕ สงเสริมการมีสวน
รวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนภายใตกรอบ
แนวคิดคานิยมหลัก ๑๒
ประการ
ปละ ๑๖ - โครงการจัดงาน
โครงการ เทศกาลกินเจ ๔ โครงการ
- โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยทรงดํา ๔
โครงการ
- โครงการประเพณีแขงขัน
เรือยาวเทศกาลออก
พรรษา ๔ โครงการ
- โครงการประเพณีลอย
กระทงกาบกลวยเมืองแม
กลอง ๔ โครงการ
- โครงการรวมพลังเจริญ
จิตตภาวนาถวายแดพอ
หลวง ๔ โครงการ

กอง
การ
ศึกษาฯ

กองพัสดุ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

- ๙๔ -

๑๖ ๓๒ ๔๘ ๖๔ ๒.๖ สนับสนุนและสราง
ความเขมแข็งในการ
บํารุงรักษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการ
เปนประชาคมอาเซียน

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

- ๙๕ -

- โครงการพิธีถวายราช
สักการะและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช ๔
โครงการ
- โครงการมหกรรมวาว
ไทยศึกเจาเวหาและกีฬา
ชักวาวกลางน้ํา ๔ โครงการ
- โครงการประเพณีตรุษ
ไทยวัดพระยาญาติ ๔
โครงการ
- โครงการสืบชะตาดอน
หอยหลอด ๔ โครงการ
- โครงการสีสันหรรษา
มหาสงกรานต ๔ โครงการ
- โครงการกอเจดียทราย
๔ โครงการ
- โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรขนม
ครกน้ําตาลทราย ๔
โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

- โครงการบรรพชา
อุปสมบท สามเณร พระ
ภิกษุฯ ๔ โครงการ

๒.๗ สงเสริมการใชและ
การอนุรักษภาษา
ทองถิ่นการใชภาษาไทย
อยางถูกตองควบคูกับ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศเพื่อน
บานและวัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อนบานใน
การเปนประชาคม
อาเซียน

- ๙๖ -

- โครงการสอบธรรม
สนามหลวง/โครงการสอบ
บาลีสนามหลวง ๔
โครงการ
- โครงการเดิน-วิ่ง
วิสาขบูชา ๔ โครงการ
- โครงการวันเด็กแหงชาติ
๔ โครงการ

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

๓. การ
พัฒนา
ดานการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคม การ
รักษา
ความสงบ
เรียบรอย

ประชาชนอยู
รวมกันใน
สังคมอยางมี
ความสุข
หางไกลยา
เสพติด มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

๓. การ
พัฒนา
ดานความ
มั่นคง การ
จัดใหมี
ระบบ
รักษา
ความสงบ
เรียบรอย
ของ
ชุมชน/
สังคม

พัฒนา
ดานการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคม การ
รักษา
ความสงบ
เรียบรอย

๑

๒

๓

๑

๒

๓

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๔ ๓.๑ สงเสริมสนับสนุน มีความรู
ปละ ๑ - โครงการจัดฝกอบรม
กองชาง กองพัสดุฯ ,
บริหารจัดการการ
ไดมากขึ้น
โครงการ การปองกันและบรรเทาสา
กองแผน
ปองกันและใหความรู
ธารณภัย ๔ โครงการ
และ
ดานบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ
การรักษาความสงบ
, กองคลัง
เรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

- ๙๗ -

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
สรางเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
และสังคมให
มีความ
เขมแข็งและ
ดํารงชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๔ ๓.๒ สงเสริมสนับสนุน
การปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด
ตลอดจนการฟนฟูผูติด
ยาเสพติด

ปละ ๑ - โครงการฟนฟูและ
สํานัก
โครงการ พัฒนาสมรรถภาพ ผูติดยา ปลัดฯ ,
เสพติด ๑ โครงการ
กอง
- โครงการสงเสริมการเตน กิจการ
ลีลาศเพื่อพัฒนา
สภาฯ
บุคลิกภาพและการออก
กําลังกาย ๓ โครงการ

กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)
๑

๒

๓

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)
๔ ๓.๓ สงเสริมสนับสนุน
ปละ ๑ - โครงการวัยใส
การปองกันแกไขปญหา
โครงการ สรางสรรครูเทาทัน
สังคม รวมถึงการทอง
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
กอนวัยอันควร และ
สรางงานสรางอาชีพ
ใหกับผูที่เกี่ยวของกับยา
เสพติด

๓.๕ สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม เพื่อเพิ่มรายได
และการครองชีพของ
ชุมชน/ประชาชน

กอง กองพัสดุฯ ,
การ
กองแผน
ศึกษาฯ
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

- ๙๘ -

๓.๔ สงเสริมสนับสนุน
จัดระเบียบชุมชน
เกี่ยวกับแรงงานตางชาติ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

๔. การ
๔. การ
พัฒนา
ประชาชนมี
พัฒนา
พัฒนา
และ
รายไดเพิ่ม
และการ และการ สงเสริม มากขึ้น
สงเสริม สงเสริม การลงทุน
เกษตรกรรม เกษตรกรรม พาณิชยการลงทุน การลงทุน กรรม และ
พาณิชย- พาณิชย- การ
กรรม และ กรรม และ ทองเที่ยว
การ
การ
ทองเที่ยว ทองเที่ยว

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

๓.๖ สงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนมีจิตสํานึก
ดานความมั่นคง และมี
ภูมิคุมกันอยางยั่งยืน
-

๑

๑

- ๔.๑ สงเสริมรักษาและ รายไดของ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว ประชาชนที่
ทางแมน้ําลําคลอง การ เพิ่มขึ้น
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตามวิถีชุมชนดั้งเดิม
และปลูกจิตสํานึกใหรัก
ถิ่นเกิด

-

- โครงการปรับปรุง
กองชาง กองพัสดุ ,
ทัศนียภาพตามแนวแมน้ํา
กองแผน
และคลองตางๆ ๒ โครงการ
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

- ๙๙ -

- สงเสริม
และพัฒนาให
เปนศูนยกลาง
การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
และ
วัฒนธรรมที่
สอดคลองกับ
วิถีชีวิตอยาง
ยั่งยืน
- สรางเสริม
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
สินคาเกษตร
และประมง

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

-

๑

- ๔.๒ สงเสริมการตลาด
และการลงทุนดานการ
ทองเที่ยว

๑

-

๑

๑ ๔.๓ สงเสริมสนับสนุน
ภาครัฐ เอกชน องคกร
ชุมชน/เครือขายในการ
พัฒนาตอยอดและ
รักษาอาชีพ เกษตรกรรม
การประมง การลงทุน
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การบริการ
เพื่อสรางงาน สราง
อาชีพ สรางรายได
ใหกับประชาชน และ
สงเสริมทักษะความรูใน
การเปนประชาคม
อาเซียน

-

- โครงการฝกอบรมหรือ
สัมมนา และทัศนศึกษาดู
งานของเยาวชน กลุม
อาชีพ ผูผลิต ผูคา กลุม
แมบาน ผูนําชุมชน ๓
โครงการ

สํานัก
ปลัดฯ

กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง ,
สํานักงาน
เกษตรฯ

- ๑๐๐ -

๑

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
- โครงการกอสราง/
กองชาง กองพัสดุ ,
ปรับปรุง/ซอมแซม
กองแผน
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
และ
เกียรติ และโครงการ
งบประมาณ
กอสราง/ปรับปรุง/
, กองคลัง
ซอมแซมศาลหลักเมือง ๒
โครงการ

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)
๓

๖

๙

แนวทางการ
พัฒนา

๔.๕ คุมครองสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูใชแรงงานและ
ผูประกอบการ

หนวย
สนับสนุน

กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง ,
สํานักงาน
เกษตรฯ ,
อุทยาน ร.๒

- ๑๐๑ -

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๑๒ ๔.๔ สงเสริมและ
ปละ ๓ - โครงการแกไขปญหา
สํานัก
สนับสนุนพัฒนาการผลิต
โครงการ และชวยเหลือเกษตรกรไม ปลัดฯ
และจําหนายผลิตภัณฑ
ผลในฤดูกาล ๔ โครงการ
เกษตรและประมง
- โครงการจัดประกวด
รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูป
กลวยไม ๔ โครงการ
ใหมีคุณภาพได
- โครงการสงเสริมการ
มาตรฐานมีมูลคาเพิ่ม
สงออกระดับอาเซียน ๔
ทางเศรษฐกิจสามารถ
โครงการ
ขยายเครือขายการตลาด
สรางรายไดกับ
เกษตรกรทั้ง
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

สรางเสริม
ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
มีสวนรวม
ทุกภาคสวน

ทรัพยกร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษฟนฟู
และพัฒนา
อยางยั่งยืน

๕. การ
พัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

พัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

๔.๖ สรางกระบานการ
มีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการพัฒนา และ
บริหาร การเกษตร และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑

๒

๓

๔ ๕.๑ สงเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จํานวน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
ที่เพิ่มขึ้น

ปละ ๑ - โครงการสืบทอดเจตนา
กอง กองพัสดุฯ ,
โครงการ สืบชะตาดอนหอยหลอด ๔ การ
กองแผน
โครงการ
ศึกษาฯ
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

- ๑๐๒ -

๕. การ
พัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แนวทางการ
พัฒนา

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๔ ๕.๒ บริหารจัดการขยะ
ปละ ๑ - โครงการ "รักษแมกลอง" กองชาง กองพัสดุฯ ,
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
โครงการ (กําจัดขยะ ผักตบชวา) ๔
กองแผน
น้ําเสียทั้งทางบกและ
โครงการ
และ
ทางน้ํา
งบประมาณ
, กองคลัง

๒

๓

-

๑

-

๑ ๕.๓ บริหารจัดการและ
รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศน ๓ น้ํา

-

- โครงการปลอยกุงแมน้ํา
เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ๒
โครงการ

กองชาง กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

-

๑

-

- ๕.๔ เสริมสรางการ
ปองกัน การกัดเซาะริม
ตลิ่ง แมน้ําลําคลองและ
ชายฝงทะเล

-

- โครงการกอสราง
กําแพงกันดินปองกันน้ํา
เซาะ ๑ โครงการ

กองชาง กองพัสดุฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

- ๑๐๓ -

๑

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
สรางเสริม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐบาล
ใหมีความ
พรอมเปน
ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
อปท.ในเขต อปท.
จังหวัด
๖. การ
พัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

๖. การ
พัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา
องคกรมีการ
ดานการ พัฒนาที่ดีขึ้น
บริหาร
กิจการ
บานเมือง
และสังคม
ที่ดี

๒

๔

๖

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๘ ๖.๑ เทิดทูน พิทักษ
ความพึง
ปละ ๒ - โครงการปลูกปาเฉลิม
กองชาง กองพัสดุฯ ,
รักษาสถาบัน ชาติ
พอใจของ
โครงการ พระเกียรติฯ ปลอยพันธุ
กองแผน
ศาสนา พระมหากษัตริย ประชาชนที่
สัตวน้ํา ๔ โครงการ
และ
มีตอองคกร
- โครงการเพื่อดําเนินงาน
งบประมาณ
ดีเพิ่มมากขึ้น
ของมูลนิธิพระบรมราชา
, กองคลัง ,
นุสรณพระบาทสมเด็จ
อุทยาน ร.๒
พระพุทธเลิศหลานภาลัย
๔ โครงการ

-

๑

๑

- ๖.๓ พัฒนาความรู
ความเขาใจ และการมี
สวนรวมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

- ๑๐๔ -

๖.๒ สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
-

- โครงการจัดการ
เลือกตั้งนายกองคการฯ
และสมาชิกสภาองคการฯ
๒ โครงการ

กอง
กิจการ
สภาฯ

กองพัสดฯ ,
กองแผน
และ
งบประมาณ
, กองคลัง

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

๖.๔ สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสาร

๒

๔

๖

๘ ๖.๕ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกรให
มีประสิทธิภาพรวมถึง
พัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ

- ๑๐๕ -

ปละ ๒ - โครงการฝกอบรม
สํานัก กองพัสดุฯ ,
โครงการ ขาราชการ ลูกจาง
ปลัดฯ ,
กองแผน
พนักงานจาง สงเสริมดาน กองชาง
และ
การมีคุณธรรม จริยธรรม
งบประมาณ
๔ โครงการ
, กองคลัง
- โครงการฝกอบรมประชุม
สัมมนาศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ/
ตางประเทศของ
ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ ๔ โครงการ

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)
๘

แนวทางการ
พัฒนา

- ๑๐๖ -

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา ผลผลิต/โครงการ
หนวยงาน หนวย
แนวทางการ
ของ
รับผิดชอบ สนับสนุน
พัฒนา
เปาหมาย
หลัก
(ตัวชี้วัดรวม)
๑๖ ๒๔ ๓๒ ๖.๖ กอสราง/ปรับปรุง
ปละ ๘ - โครงการกอสราง/
กองชาง , กองชาง ,
สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการ ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร กองคลัง กองคลัง ,
บํารุงรักษา/จัดหาวัสดุ
สํานักงานและหอประชุม
, กอง กองแผน
อุปกรณเครื่องมือ
๔ โครงการ
แผนและ และงบประ
เครื่องใช และพัฒนา
- โครงการดําเนินการ
งบประ
มาณ ,
ระบบการทํางานโดยใช
จัดหาและปรับปรุง
มาณ , กองพัสดุฯ ,
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เครื่องมือเครื่องใช
กองพัสดุ กองกิจการ
ประเภทตางๆ ๒๘
ฯ , กอง สภาฯ , กอง
โครงการ
กิจการ การศึกษาฯ ,
สภาฯ , สํานักปลัดฯ
กอง
, หนวย
การ
ตรวจสอบ
ศึกษาฯ , ภายใน
สํานัก
ปลัดฯ ,
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

ความ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร พันธกิจ
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต อปท.
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด
(ตอ)

ตัวชี้วัดระดับ
คาเปาหมาย
เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓
(ตัวชี้วัดรวม)

แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา
แนวทางการ
ของ
พัฒนา
เปาหมาย
(ตัวชี้วัดรวม)

ผลผลิต/โครงการ

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก

๖.๗ พัฒนาการบริหาร
กิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี ภายใตคานิยม
หลักคนไทย ๑๒ ประการ

- ๑๐๗ -

๖.๘ สงเสริมการมีสวน
รวมของภาครัฐและภาค
ประชาชนในการ
ปองกันปญหา
คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

- ๑๐๘ –

๔.๓ หนวยงานรับผิดชอบหลัก
ลําดับ
๑
๒

๓

๔
๕
๖

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาดานสาธารณสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑. กองชาง
๑. กองชาง
๒. สํานักปลัดฯ
๓. กองการศึกษาฯ
๔. กองกิจการสภาฯ
๕. กองแผนและงบประมาณ
การพัฒนาดานความมั่นคง การจัดใหมีระบบรักษาความ ๑. กองชาง
สงบเรียบรอยของชุมชน/สังคม
๒. สํานักปลัดฯ
๓. กองกิจสภาฯ
๔. กองแผนและงบประมาณ
๕. กองคลัง
๖. กองพัสดุและทรัพยสิน
๗. กองการศึกษาฯ
การพัฒนาและการสงเสริมเกษตรกรรม การลงทุน
๑. กองชาง
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๒. สํานักปลัดฯ
๓. กองการศึกษาฯ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ๑. กองชาง
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี ๑. กองชาง
๒. สํานักปลัดฯ
๓. กองกิจสภาฯ
๔. กองแผนและงบประมาณ
๕. กองคลัง
๖. กองพัสดุและทรัพยสิน
๗. กองการศึกษาฯ

- ๑๐๙ -

๔.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สมุ ทรสงคราม จึ งได กํา หนดกรอบนโยบายการพัฒ นาซึ่งสอดคลองกับ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและ
ยุทธศาสตร จังหวัด ที่มุงเน น พัฒ นาจั งหวัดใหเปน “เมื องแห งวิถีชีวิต ๓ น้ํา แหลงอาหารทะเลและ
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม รวมเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน”
ประกอบกับนโยบายของผูบริหารที่แถลงตอสภาฯ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด/แผนการบริหารราชการแผนดิน/นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเปนการประสานรวมมือกัน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น อันจะกอใหเกิดการบูรณาการในการแกปญหาที่มี
ผลกระทบต อประชาชนในจั งหวั ด และประสานกั บ องค กรส ว นท องถิ่ น อื่น ในการแกปญ หาทั้ งดา น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งประเภทโครงการที่ตองการรวมกันพัฒนาตามศักยภาพของ
ทองถิ่น และเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม สงเสริม
กลไกลการตรวจสอบ การดําเนินงานของภาครัฐ เพื่อใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารองคกรตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเปนเมืองนาอยู เชื่อมโยงทุกมิติทั้งดานคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง อยางมี
เหตุผล ใชหลัก “ความพอประมาณ” โดยมีระบบ “ภูมิคุมกัน” และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่นมาใช
ประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน มีเปาหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามใหเปนจังหวัด
ที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนเมืองนาอยู ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง จึงกําหนดเปนแนวทางการ
พัฒนาใหครอบคลุมและทั่วถึงโดยมีการวางแผนรวมกันในการแกไขปญหา ปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและรองรั บ กั บ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ ม
ความผันผวนดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน

- ๑๑๐ –

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
……………………………………………………………………….……………………………………..

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได จ ากการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินระดับใด
โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุม เพื่อ
กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
สามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้
๑.๑ การกําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นา อาจกํ า หนดแนวทางในการติดตามและประเมิน ผลแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา และ
แผนพัฒนาสามป ดังนี้
(๑) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนและกลยุทธที่กําหนด
(๒) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(๓) ความกาวหนากิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล
(๔) ประสิ ท ธิ ภ าพเปน การศึ กษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผลผลิ ต กั บ
ทรัพยากรที่ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
(๕) ประสิทธิผลเปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ
(๖) ผลลัพธและผลผลิตเปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(๗) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวบยอด

- ๑๑๑ –
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น อาจนํา แนวทางทั้ง หมด
ที่กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพั ฒ นาสามป ก็ ได โดยอย างน อยต องสามารถประเมิ น ความสอดคล อ งและสามารถวั ด
ความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
๑.๒ การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้
(๑) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
(๒) การประเมินผลโครงการหรือ การประเมินประสิทธิผล
(๓) การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด
โดยสามารถติ ดตามและประเมิ น ผลได ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒ นาตามแผนดําเนิน งานจนสิ้น สุด
โครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง
ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็น
หรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสาม
ป และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได
การกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดหวงระยะเวลาในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการละ ๑ ครั้ ง และประเมิ น ผลโครงการในภาพรวมป ล ะ ๑ ครั้ ง
แลวรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได จากการติดตามและประเมินผลตอผูบริห ารทองถิ่น เพื่อให
ผู บ ริ ห ารนํ า เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

- ๑๑๒ –

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้
๑. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ
๒. นายเจษฎา
ญาณประภาศิริ สมาชิกสภา อบจ.
กรรมการ
๓. นางจิตรวรรณ
พังสอาด
สมาชิกสภา อบจ.
กรรมการ
๔. นายมานะ
พวงวาสนา
สมาชิกสภา อบจ.
กรรมการ
๕. นายชัยสิทธิ์
นันทธนากิตติ ประชาคมจังหวัด
กรรมการ
๖. นางอริสรา
ราชปกษา
ประชาคมจังหวัด
กรรมการ
๗. ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
๘. พาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
๙. นางเสาวลักษณ
นฤกทานนท ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นายสุชาติ
สกุลสมบัติ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. ผูอ ํานวยการกองแผนและงบประมาณ
กรรมการ/เลขานุการ
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

- ๑๑๓ –
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่นจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕) ผูบริห ารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมิน ผลตอสภาท องถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนิน งานตามแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ไดต ามความ
เหมาะสม
วิธีการในการติดตามและประเมินผล
เกณฑในการคัดเลือกโครงการในการออกแบบสอบถาม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจะ
พิ จ ารณาจากโครงการที่ ดํา เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายในป ง บประมาณ ในด า นต า งๆ ให ครอบคลุ ม ทุ ก
ยุ ทธศาสตร โดยวิ ธี การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ แบบสอบถามเพื่อ ติดตามและประเมิน ผลใชข อมูล จาก
วัตถุประสงคของโครงการนํามาประมวลสรางเปนแบบสอบถามใหสอดคลองกับโครงการนั้นๆ ในการ
ทอดแบบสอบถามโครงการตางๆ จะนําไปแจกใหประชาชนในพื้นที่ดําเนินงานตามโครงการ หรือผูที่เขา
รับ การอบรมในกรณี ที่เป น โครงการที่ เกี่ย วกับการอบรม และในส ว นของโครงการที่ คณะกรรมการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ คั ด เลื อ ก จะมี แบบสอบถามสํ า หรั บ คณะกรรมการฯ ดั ง กล า ว เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามแลวรวบรวมเก็บแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ
นํามาประมวลผลความเห็นของประชาชนในมุมมอง ที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

- ๑๑๔ –
แบบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนา ตามคู มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําแผนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
แบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิ

แบบรายงาน
แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๒
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

แบบที่ ๓/๑
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร
แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในแตละ
ยุทธศาสตร

- ๑๑๕ –
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การวิ เ คราะห ความพึ งพอใจ ตอผลการดําเนิน งานขององคการบริห ารสว นจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไข และตอบสนองความตองการของประชาชน
ใหมากที่สุด ตามรายละเอียด ดังนี้
ประชากร
ประชากรในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามที่ ไ ด มี ส ว นร ว มในแต ล ะโครงการ โดยกรอก
แบบสอบถามจากการ สุ ม ตั ว อย า งกลุ ม เปา หมายในพื้ น ที่ดํ า เนิ น การโครงการ ซึ่ ง ประชาชนได รั บ
ประโยชนจากโครงการโดยตรง
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน ๒ สวน ดังนี้
ส ว นที่ ๑ เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ประชากร/กลุ ม
ตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ส ว นที่ ๒ เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บระดั บความพึ งพอใจโครงการต างๆ ภายใต
ยุทธศาสตร ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร โดยใช Rating Scale เปนแบบมาตรวัด มีเกณฑในการใหคะแนนเปน ๕
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
๕
มาก
๔
ปานกลาง
๓
นอย
๒
นอยที่สุด
๑
จากนั้นผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย การแปลขอมูลแบงออกเปน
๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยใชวิธีการคํานวณหาความกวางของ
ระดับความคิดเห็น ดังนี้
เกณฑการแบงระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชประโยชนที่ดิน แบงออกเปน
๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีหลักเกณฑในการกําหนดชวงกวาง
ระหวางชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
=
๕–๑
จํานวนชั้น
๕
=
๐.๘
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
มีระดับนอยที่สุด
๑.๐๐ - ๑.๘๐
มีระดับนอย
๑.๘๑ - ๒.๖๐
มีระดับปานกลาง
๒.๖๑ - ๓.๔๐
มีระดับมาก
๓.๔๑ - ๔.๒๐
มีระดับมากที่สุด
๔.๒๑ - ๕.๐๐

- ๑๑๖ –
จากนั้นใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการจัดการขอมูล
ตาง ๆ ผูใชโปรแกรมสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติประเภทตาง ๆ และแสดงผลการวิเคราะหขอมูล
ออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดตาง ๆ ไดทั้งแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ

๕.๓ กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการโดยการกําหนดรูปแบบที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลฯ สําหรับใชในการตรวจสอบโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผล
การดําเนินโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม “การติดตาม” จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญและมี
ความจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาที่ไดวางไว เพราะการติดตาม
เป น กิ จ กรรมที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให ข อ มู ล ในการดํ า เนิ น โครงการถู ก ป อ นกลั บ มา เพื่ อ ให ไ ด รั บ รู
ประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ล ป ญ หา อุป สรรค ประโยชนที่ไดรับ จากการดําเนิน โครงการ นํามา
“ประเมิ น ผล” เพื่ อ นํ าผลมาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก ไข ขยายขอบเขตหรื อ ยุติ ก ารดํ า เนิ น งานขึ้ น อยู กั บ
วัตถุประสงคของการประเมินที่เปนตัวชี้วัดโครงการ / กิจกรรม ที่ไดดําเนินการไปแลวปรากฏผลเปน
อยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม และ“การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา”
ยังเปนเครื่องมือตรวจสอบความสอดคลองของการใชทรัพยากร (งบประมาณรายจาย) ที่มีผลยอนกลับ
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ มีระบบ มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยองคการบริหารสวนจังหวัด ไดดําเนินการตามแบบรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
วาดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด อยางไร เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินผลและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา ๓ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม –
ธันวาคม มีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ
๑. การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน และการเบิ ก จ า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ๓ ป
๒. ผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบที่ ๓ มีแบบประเมินอยู ๓ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๓/๑ เป น แบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร มี
วัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ

- ๑๑๗ –
แบบที่ ๓/๒ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
แบบที่ ๓/๓ เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น ในแตล ะยุ ทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บ ขอมูล ปละ ๑ ครั้ ง หลังจากสิ้น สุด
ปงบประมาณ
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่ ง คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีอํานาจหนาที่ในการประเมินประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามป ตามแนวทางการพิจารณาฯ ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสอดคลองของยุทธศาสตร
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๐

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

๒๕

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย

๖๕

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๑๐)

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๑๐)

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด

(๑๐)

๓.๔ วิสัยทัศน

(๕)

๓.๕ พันธกิจ

(๕)

๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ

(๕)

๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม)

(๕)

๓.๘ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)

(๕)

๓.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)

(๕)

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ

(๕)
รวม

๑๐๐

