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ขอมูลเพื่อการพัฒนา 

ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

 

 

 



 
ส่วนที่ 1  

ข้อมูลเพือ่การพัฒนาจังหวัด 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป  
 ความเป็นมา 

   จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” การตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่นํ้า
ดินแดนแห่งนี้ สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กลองจากจังหวัดอุทัยธานี อพยพมาตั้งบ้านเรือนในถิ่นน้ี
ชาวแม่กลองเดิมในจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่นํ้าเคยอยู่ริมแม่นํ้ากําแพงเพชรมาก่อน เมื่อแม่นํ้านั้นตื้นเขิน    
การทํามาหากินของราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทําเลท่ีอยู่ใหม่ เรียกหมู่บ้านที่ต้ังขึ้นใหม่ว่าบ้านแม่กลอง
ตามช่ือบ้านเดิมของตนที่มาของช่ือบ้านแม่กลอง นอกจากที่กล่าวอ้างแล้วยังมีเรื่องราวท่ีเล่าสืบเน่ืองกันมาว่าด้วย
เรื่องกลองใหญ่ที่ วัดใหญ่ ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีนัยแบ่งเป็น 2 ทาง คือ                  
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หลวงศรีสวัสด์ิ (ช่ืน เทพสุวรรณ) นายอําเภอศรีสวัสด์ิ
จังหวัดกาญจนบุรี  ย้ายมาเป็นนายอําเภอแม่กลอง ได้นําซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทํา
กลองใบใหญ่ขึ้นหน่ึงใบ ขึงด้วยหนังวัวกระทิงจากป่าเมืองกาญจนบุรี คร้ังสร้างเสร็จแล้วได้นํามาถวายที่วัดใหญ่ 
ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทางราชการจึงทําตราของจังหวัดเป็นรูปกลองลอยนํ้า สองฟาก
ฝั่งเป็นต้นมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่องกลองใหญ่น้ี ยังมีที่มาอีกนัยหน่ึงเป็น
นิยายชาวบ้านเล่าขานต่อๆ กันมาว่ามีกลองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ และชาวบ้านช่วยกันเก็บไว้ที่วัดและกลอง
ใบใหญ่น้ีก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ที่วัดใหญ่จนปัจจุบัน กลองใบน้ีเป็นกลองขนาดใหญ่มากจึงเรียกว่าแม่กลอง 
 

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัด 
 

เป็นรูปกลองลอยนํ้า สองฝั่งแม่นํ้าเป็นต้นมะพร้าว   
ความหมาย ช่ือเดิมของจังหวัดน้ี คือ เมืองแม่กลองเพราะต้ังอยู่ริมลํานํ้า
แม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญ มาแต่สมัยโบราณ ตราของ
จังหวัดจึงทําเป็นรูปกลองลอยนํ้าสองฝากฝั่งเป็นต้นมะพร้าว อันเป็น
สัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัด 
 

ต้นไม้ประจําจังหวัด (พรรณไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัด)   ต้นจิกทะเล ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Barringtonia Asiatic (Linn.) Kurz 
 คําวัญประจําจังหวัด  เมืองหอยหลอด  ยอดลิ้นจี่  มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน                
นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม 
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 ลักษณะทางกายภาพ 

 

  ขนาด  จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่ 416.707 ตารางกิโลเมตร (260,442 ไร่) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
 ที่ ต้ัง  อยู่ห่างจากกรุง เทพมหานคร  65 กิโลเมตร  ตามเส้นทาง  ถนนพระรามที่ 2 หรือ  
ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 35 (ธนบุรี – ปากท่อ) 
 อาณาเขต 
 จังห วัดสมุทรสงคราม  อยู่ห่ างจากกรุงเทพฯ  65 กิ โลเมตร  มี พ้ืนที่ทั้ งสิ้ น  416.707                
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ (513,118.03 ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ
ลุ่ ม ริ มทะ เล  สภาพของ ดิน เ ป็น ดิน เหนี ย วปนทราย  มี ภู เ ข าหิ น  มี แม่ นํ้ า สายสํ า คัญ ไหลผ่ าน  คื อ                
แม่นํ้าแม่กลองและมีลําคลอง จํานวน 366 ลําคลอง เป็นเครือข่าย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ทําให้ยังคงสภาพของ
ความเป็นสังคมชนบท และร่มรื่น 

  ทิศเหนือ      ติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลําคลองดอนมะโนรา และ            
ลําคลองรางห้าตําลึง ในเขตท้องที่อําเภอบางคนที และอําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต       
  ทิศใต้           ติดทะเลอ่าวไทยตรงปากแม่นํ้าแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี  
  ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนท้องที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
  ทิศตะวันตก    ติดจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลําคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่งเขต    
ในท้องที่อําเภออัมพวา 
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ลักษณะภูมิประเทศ                                          
 พ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเล สภาพของดินเป็นดินเหนียว ปนทราย              
แม่นํ้าสําคัญของจังหวัดที่ไหลผ่านคือ แม่นํ้าแม่กลอง ซึ่งไหลผ่านบริเวณท้องที่อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
ไปออกทะเลอ่าวไทยท่ีบริเวณปากแม่นํ้าแม่กลองในเขต อําเภอเมืองสมุทรสงคราม พ้ืนที่ชายทะเลมีความยาว
ประมาณ 24.23 กิโลเมตร พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นที่ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล            
ไม่มีเกาะ มีลําคลองใหญ่น้อยมากมายทั้งคลองธรรมชาติและคลองขุด เช่ือมต่อเป็นเครือข่ายและแยกจากแม่นํ้า
แม่กลอง 366 คลอง ลําประโดง 1,947 ลําประโดง จนเป็นที่รู้จักกันในนาม “เวนิสตะวันออกแห่งสุดท้ายของ
เมืองสยาม” ซึ่งในแต่ละวันจะมีนํ้าขึ้นนํ้าลงที่อ่าวไทย เกิดนํ้าทะเลหนุนเข้ามาตามแม่นํ้าแม่กลองและในคูคลอง
ต่างๆ ทําให้พ้ืนที่ของจังหวัดมีความแตกต่างกันไป  โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เขต คือ  
  เขตน้ําเค็ม คือ พ้ืนที่ต้ังแต่ริมทะเลเข้ามาในแผ่นดินประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพเป็นนํ้าเค็ม
ได้แก่พ้ืนที่ในเขต อําเภอเมือง 
 เขตน้ํากร่อย คือ พ้ืนที่ถัดจากน้ําเค็มเข้ามาประมาณ 3 กิโลเมตร ได้แก่ ในเขตอัมพวา              
และอําเภอเมืองฯ 
 เขตน้ําจืด คือ พ้ืนที่ถัดจากเขตนํ้ากร่อย สภาพเป็นนํ้าจืดสามารถนํามาใช้ประโยชน์                  
ในการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอําเภออัมพวาตอนเหนือ และอําเภอบางคนทีทั้งหมด   

 ลักษณะภูมิอากาศ 
                     สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้
พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ ในฤดูหนาวจึงไม่หนาว
จัดและฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส ในปีหน่ึงมี 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม - กลางเดือนมิถุนายน 
   ฤดูฝน  ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม   
   ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 

อําเภอ 
การปกครองสว่นภูมิภาค การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน เทศบาล (แห่ง) อบต.  
(แห่ง) นคร เมือง ตําบล 

เมือง 11 87 40,976 - 1 1 9 
อัมพวา 12 96 17,346 - - 3 10 
บางคนที 13 101 11,148 - - 4 7 

รวม 36 284 69,470 - 1 8 26 
ท่ีมา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560 

 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรทั้งหมด 193,902 คน โดยแบ่งเป็นชาย 93,084 คน หญิง 100,818 คน 
ประชากรในทะเบียนบ้านกลางจํานวน  2,106 คน  ประชากรท่ีมิใช่สัญชาติไทย จํานวน 417 คน และประชากรที่
อยู่ระหว่างการย้าย จํานวน 190 คน 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ  2561 
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 การปกครองส่วนภูมิภาค    
  แบ่งออกเป็น  3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมู่บ้าน 24 ชุมชน 

1. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  มีเน้ือที่ 169.057  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
2. อําเภออัมพวา  มีเน้ือที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
3. อําเภอบางคนที  มีเน้ือที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

 

อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนท ี

ตําบล จํานวนหมู่บ้าน ตําบล ตําบล จํานวนหมู่บ้าน ตําบล 
แม่กลอง 14 )ชุมชน(  อัมพวา 10 (ชุมชน) กระดงังา 13 หมู่บ้าน 

(5 ชุมชน) 
บางขันแตก 12 สวนหลวง 15 บางสะแก 7 
ลาดใหญ ่ 12 ท่าคา 12 บางยี่รงค์ 10 
บ้านปรก 11 วัดประดู ่ 10 โรงหีบ 9 
บางแก้ว 10 เหมืองใหม่ 10 หมู่บ้าน 

(5ชุมชน) 
บางคนท ี 9 

ท้ายหาด 6 บางช้าง 9 ดอนมะโนรา 8 
แหลมใหญ ่ 8 แควอ้อม 8 บางพรม 8 
คลองเขิน 9 ปลายโพงพาง 9 บางกุง้ 7 
คลองโคน 7 บางแค 7 จอมปลวก 7 

นางตะเคียน 7 แพรกหนาม
แดง 

6 บางนกแขวก 7 หมู่บ้าน 
(5 ชุมชน) 

บางจะเกร็ง 5 ยี่สาร 5 ยายแพง 5 
  บางนางล่ี 5 บางกระบือ 5 
    บ้านปราโมทย ์ 6 

รวม 

11 ตําบล 
87 หมู่บ้าน 
14 ชุมชน 

40,976 บ้าน 

รวม 

12 ตําบล 
96 หมู่บ้าน 
10 ชุมชน 

17,346 บ้าน 

รวม 
13 ตําบล 

101 หมู่บ้าน 
11,148 บ้าน 

รวมทั้งสิ้น 36 ตําบล 284 หมู่บ้าน  24 ชุมชน 69,470 บ้าน 
             ท่ีมา :  สํานักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูล ณ ธันวาคม  2560 
 

 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 จํานวน แห่ง 

  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เทศบาล จํานวน 9 แห่ง  
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มี 2 เทศบาล  

 - เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   เน้ือที่  8.0  ตารางกิโลเมตร 
 - เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง     เน้ือที่   6.65  ตารางกิโลเมตร 
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 อําเภออัมพวา มี 3 เทศบาล คือ  

    - เทศบาลตําบลอัมพวา    เน้ือที่  2.5  ตารางกิโลเมตร  
 - เทศบาลตําบลเหมืองใหม่   เน้ือที่   6.7 ตารางกิโลเมตร  
 - เทศบาลตําบลสวนหลวง เน้ือที่  6.5 ตารางกิโลเมตร 
 

 อําเภอบางคนที มี 4 เทศบาล คือ 
 - เทศบาลตําบลบางนกแขวก   เน้ือที่   3.75  ตารางกิโลเมตร  
 - เทศบาลตําบลกระดังงา   เน้ือที่   1.3  ตารางกิโลเมตร  
 - เทศบาลตําบลบางกระบือ  เน้ือที่   4.26  ตารางกิโลเมตร 
 - เทศบาลตําบลบางยี่รงค์   เน้ือที่    9.02   ตารางกิโลเมตร 
 

3. องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 26 แห่ง    
   - อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  9  อบต. 
 - อําเภออัมพวา  10  อบต. 
  - อําเภอบางคนที  7  อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ท่ีมา :  กรมการปกครอง ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

อําเภอ 
อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที 

อบต. คลองเขิน อบต. แควอ้อม อบต. กระดังงา 
อบต. คลองโคน อบต. ท่าคา อบต. จอมปลวก 
อบต. ท้ายหาด อบต. บางแค อบต. ดอนมะโนรา 
อบต. นางตะเคียน อบต. บางช้าง อบต. บางคนที 
อบต. บางแก้ว อบต. บางนางลี่ อบต. บางพรม 
อบต. บางขันแตก อบต. ปลายโพงพาง อบต. บางสะแก 
อบต. บ้านปรก อบต. แพรกหนามแดง อบต. โรงหีบ 
อบต. ลาดใหญ ่ อบต. ย่ีสาร  
อบต. แหลมใหญ ่ อบต. วัดประดู่  
 อบต. เหมืองใหม่  

9 อบต. 10 อบต. 7 อบต. 
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จํานวนประชากร พ.ศ. 2554-2560 

  
** จากข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ปี 2560 จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนประชากร 193,902 คน  

 
  
ข้อมูลประชากรแฝงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ในจังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรแฝงโดยแบ่งได้ดังนี้ 
 1.ประชากรแฝงกลางคืน (Non-registered Population) หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ประจําในจังหวัดหน่ึง       
แต่ไม ่มี ช่ืออยู ่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่อาศัยอยู ่ น้ัน โดยอาจจะมีช่ืออยู ่ในทะเบียนบ้านจังหวัดอ่ืนใน               
ต่างประเทศ หรือไม่มีช่ือที่ใดเลย ซึ่งสามารถจําแนกระดับการศึกษาที่สําเร็จ จังหวัด และเขตการปกครอง                 
มีจํานวน 11,839 คน  

 2.ประชากรแฝงกลางวัน  (Commuter Population) ที่เข้ามาทํางาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุต้ังแต่              
15 ปีขึ้นไปที่เข้ามาทํางานในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ – ประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียนหนังสือ    
หมายถึง ผู้มีอายุ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาเรียนหนังสือในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ซึ่งสามารถจําแนกระดับ
การศึกษาที่สําเร็จ จังหวัด และเขตการปกครอง มีจํานวน 9,664  คน  

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจํานวนประชากรแฝงในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด 21,503 คน           
จะเห็นได้ว่ามีจํานวนค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมดตามทะเบียนราษฎร์ เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กและมีวิถีชุมชนเป็นแบบเกษตรกรรม  
 

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม กันยายน 2561 
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 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ี(GPP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2559 
ภาคเกษตร 2,516 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ การประมง 2,516 
ภาคนอกเกษตร 18,325 
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 134 
การผลิต 4,680 
ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้าํและระบบปรับอากาศ 424 
การจดัหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล 139 
การก่อสร้าง 1,066 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์ 3,127 
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1,857 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 226 
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร  169 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,615 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใหเ้ช่าและบริการทางธรุกจิ 954 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 4 
กิจกรรมการบรหิารและการบรกิารสนับสนุน 74 
การบริหารราชการและการปอ้งกันประเทศ รวมทั้งการประกนั สังคมภาคบังคับ 953 
การศึกษา 1,299 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 892 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 129 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 581 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 20,841 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 109,868 
ประชากร (1,000 คน) 190 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 

 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามในปี พ.ศ. 2559 พิจารณาจากมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี                
มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 20,841 ล้านบาท ประกอบด้วยการผลิตภาคเกษตรมี
มูลค่าเพ่ิมเท่ากับ 2,516 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07  และการผลิตนอกภาคการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิม
เท่ากับ 18,325 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.92 โดยสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสูงสุด               
3 อันดับแรกคือ สาขาการผลิต สาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ และการ
ขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP Per Capita ) เท่ากับ 
109,868 /คน/ปี ซึ่งอยู่ลําดับที่ 32 ของประเทศไทย 

       ข้อมูล: สํานักงานคลังจังหวดัสมุทรสงคราม 2561 
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  ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม 
การประกอบอาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทําสวนมะพร้าว 
การทําสวนผลไม้ ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่างๆ ในเขตอําเภออัมพวาจะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมาคือ 
อําเภอบางคนที และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม พืชที่เป็นทรัพยากรทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ มะพร้าว ลิ้นจี่ 
ส้มโอ และทํานาบ้างเล็กน้อย นอกจากน้ี ประชากรท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนมากมีอาชีพ การทําประมง 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักให้แก่จังหวัดจํานวนมาก   

 การนับถือศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมที่สําคัญ 
              จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงสร้างทาง
สังคมของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยผู้มีเช้ือชาติไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนมากนับถือ                 
ศาสนาพุทธ  รองลงมา เ ป็นชาว จีน  และมอญ  ส่ วนใหญ่ นับ ถือศาสนาค ริส ต์  และศาสนา อิสลาม                
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพความเป็นอยู่ที่สงบสุขร่มเย็นมาแต่โบราณ มีฐานะค่อนข้างดียึดมั่นในขนบประเพณี
และศาสนา วัดวาอารามมากมายและหนาแน่น และยังมี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สําคัญอีกหลายแห่ง เช่น  
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร, วัดพวงมาลัย, วัดแม่นํ้า, วัดอัมพวันเจติยาราม, วัดเขาย่ีสาร, วัดปากนํ้า, วัดบางกะพ้อม, 
วัดบางกุ้ง, วัดบางพลับ, วัดตรีจินดาวัฒนาราม, วัดบางแคใหญ่, วัดจุฬามณี, วัดบางแคน้อย, วัดภุมรินทร์กุฎีทอง, 
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร, วัดเกตุการาม, วัดอาสนวิหารแม่พระบังเกิดนอกจากน้ี ยังมีอารมณ์ศิลปินกับการดนตรี 
มีนักดนตรีที่มีช่ือเสียงของไทย ถือกําเนิดในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่หลายท่านด้วยกัน 

ข้อมูล วัด สํานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวนวัด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(แห่ง) สํานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์
(แห่ง) 

มัสยิด 
(แห่ง) 

พระภิกษุ  
(รูป) 

สามเณร   
(รูป) 

110 - 2 1 1,550 108 
 ท่ีมา :  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กันยายน 2561 

 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และการละเลน่พืน้บา้น ที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาวัฒนธรรมประจําจังหวัดจํานวน 1 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรม จํานวน 2 แห่ง                  
สภาวัฒนธรรมอําเภอ จํานวน 3 แห่ง และสภาวัฒนธรรมตําบล จํานวน 4 แห่ง มีศิลปะและการละเล่นพ้ืนบ้าน                   
อยู่มากมาย เช่น ศิลปะการเขียนลายเบญจรงค์ ศิลปะไทยในลายมะพร้าวซอ ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอก ศิลปะการบรรเลง
ดนตรีไทย ศิลปะการแสดงหนังใหญ่และศิลปะการละเล่นพ้ืนบ้าน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง  ๆดังนี้ 
 1. ประเพณีประจําปี ได้แก่ สงกรานต์ สารทไทย ตรุษไทย ลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ 
 2. ประเพณีที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ การบรรพชา อุปสมบท การทอดกฐิน การถวาย
สลากภัต การถวายผ้าป่า นมัสการปิดทองพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาท ประเพณีในวันสําคัญ               
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณี  
งานทิ้งกระจาด ประเพณีการถวายสลากภัต 
 3. พิธีกรรมความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีน ได้แก่ ไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน สารทจีน ไหว้พระจันทร์ 
ไหว้เช็งเม้ง ไหว้ขนมจ้าง กินเจ ฯลฯ 
 4. พิธีกรรมความเช่ือของคนไทยเช้ือสายมอญ ได้แก่ จออะโป (โกนผมไฟ) การทําศพ  
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โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึงบริการ 

 ด้านระบบคมนาคม     
1) ทางรถยนต์  ประกอบด้วย 

            - เส้นทางหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ เร่ิมจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงจังหวัดสมุทรสงคราม 
รวมระยะทาง 65 กิโลเมตร 
  - เส้นทางหมายเลข 325 สายสมุทรสงคราม-บางแพ เร่ิมจาก กม.ที่ 28 ของถนนเพชรเกษม              
ผ่าน อ.บางแพ และ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ไปยัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 42 กิโลเมตร  

เส้นทางคมนาคมทางบก (ทางรถโดยสารประจําทาง) 
ลําดับที่ ระยะเส้นทาง จํานวนเส้นทาง 

1 
2 
3 
4 

รถโดยสารประจําทางหมวด 1 วิ่งในเขตเทศบาล 
รถโดยสารประจําทางหมวด 2 วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด 
รถโดยสารประจําทางหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัด 
รถโดยสารประจําทางหมวด 4 วิ่งภายในจังหวัด 

1 
2 
- 
- 

 

เส้นทางคมนาคมทางบก - ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน 14 สาย 
ลําดับที่ ทางหลวงหมายเลข ชื่อสายทาง ระยะทาง/กิโลเมตร 

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

4 
4 

325 
325 
3088 
3088 
3092 
3093 
3206 
3206 
3236 
3237 
3301 
3335 
3336 
3337 
3510 
3643 

ห้วยชินสีห์ – ปากท่อ 
ปากท่อ – สระพัง 
บางแพ – จอมปลวก 
จอมปลวก – สมุทรสงคราม 
ราชบุรี – ปากท่อ 
ปากท่อ – วันดาว 
สมุทรสงคราม – ลาดใหญ่ 
ปากท่อ – ท่าน้ําสมุทรสงคราม 
ปากท่อ – ท่ายาง 
ท่ายาง – โป่งกระทิง 
ทางเข้าเทศบาลตําบลโพหัก 
วัดแก้ว – บ้านไร่  
ทางเข้าสมุทรสงคราม 
บ้านสิงห์ – บ้านแพ้ว 
โคกวัด – บ้านไร่ 
ห้วยชินสีห์ – หินสี 
ท่ายาง – หนองหญ้าปล้อง 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม – ท่าน้ําสมุทรสงคราม 
 

10.113 
11.587 
28.775 
13.631 
21.780 
3.907 
2.000 
20.420 
35.350 
18.754 
0.468 
6.709 
0.447 
26.398 
6.611 
35.116 
25.921 
4.066 

รวม 272.053 
ที่มา: กรมทางหลวงแผ่นดิน 

 

9



 

2) ทางรถไฟสายแม่กลอง – วงเวียนใหญ่   แบ่งเป็น 2 ช่วง 

1. จากสถานีแม่กลอง อ.เมือง – สถานีบ้านแหลม อ.เมือง ระยะทาง 33.1 กิโลเมตร 
จากน้ัน ลงเรือข้ามแม่นํ้าท่าจีน ไปขึ้นรถไฟ ช่วงที่ 2 ที่สถานีมหาชัย (สมุทรสาคร)  
     2. จากสถานีมหาชัย อ.เมือง (สมุทรสาคร) – สถานีวงเวียนใหญ่ ระยะทาง 33.8 กิโลเมตร 

  3) ทางน้ํา 
       จังหวัดสมุทรสงคราม มีแม่ นํ้าไหลผ่าน ทั้ง 3 อําเภอ เป็นระยะทางประมาณ                
30 กโิลเมตร ออกสู่ปากอ่าวแม่กลอง มีลําคลอง 366 คลอง การคมนาคมในจังหวัดทางน้ําใช้เรือ เช่น เรือยนต์ เรือ
หางยาว และเรือแจว ฯลฯ เส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดทางนํ้า ได้แก่  

   - จังหวัดสมุทรสงคราม – ราชบุรี ใช้แม่นํ้าแม่กลองเป็นเส้นทางคมนาคม 
    - จังหวัดสมุทรสงคราม (ต.ย่ีสาร) – อําเภอบ้านแหลม (ต.บางตะบูน) จังหวัดเพชรบุรี
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเล 
 

   ท่าเทียบเรือ  
   -  ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ํามันและปิโตรเลียม  จํานวน  3    ท่า 
   -  ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ขนถ่ายสินค้าทั่วไป  จํานวน  1    ท่า 
   -  ท่าเทียบเรือรับ – จ่ายสารเคมีและแก๊ส  จํานวน    1    ท่า 
   -  ท่าเทียบเรือโดยสาร    จํานวน  15   ท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เสน้ทางคมนาคมทางบก ทางรถยนต์ มีทางหลวงพิเศษ 1 สาย 
ลําดับที ่ ทางหลวงหมายเลข ชื่อสายทาง ระยะทาง/กิโลเมตร 

1 35 นาโคก-แพรกหนามแดง 28.958 
 35 แพรกหนามแดง-วังมะนาว 1.208 

รวม 30.166 
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โครงขา่ยสายทางกรมทางหลวงชนบท 
 

ลําดับ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง (กม.) 

1 สค.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 44+000) – บ้านลาดใหญ่ 11.510 
    (ตอนสมุทรสงคราม)   
2 สค.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 46+300) - เมืองสมุทรสงคราม 7.550 
    (ตอนสมุทรสงคราม)   
3 สส.6002 บ้านอัมพวา – บ้านคลองแพงพวย 12.407 
4 สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 62+350) - เมืองสมุทรสงคราม 11.160 
5 สส.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 (กม.ท่ี 15+240) – บ้านปากน้ํา 17.300 
6 สส.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3088 (กม.ท่ี 8+330) - บ้านบางนกแขวก 5.568 
7 สส.5006 แยกทางหลวงชนบท สส.6002 (กม.ท่ี 8+000) - บ้านดําเนินสะดวก 4.815 
8 สส.5007 แยกทางหลวงชนบท สค.2055 (กม.ท่ี 10+430) – บ้านคลองกก 9.662 
9 สส.5008 แยกทางหลวงชนบท สส.3010 (กม.ท่ี 1+300) - บ้านนางตะเคียน 6.180 
10 สส.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 76+070) – บ้านสี่แยก 5.212 
11 สส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325 (กม.ท่ี 40+300) – บ้านจอมปลวก 10.680 
12 สส.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 325 (กม.ท่ี 32+110) – บ้านบางสะใภ้ 8.000 
13 สส.2012 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 72+920) – บ้านโคกเกตุ 4.964 
14 สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 (กม.ท่ี 11+740) - บ้านคุ้งกระถิน 26.402 
15 สส.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 71+920) – บ้านมอบลัด 4.183 
16 สส.2015  แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 75+500) - บ้านคลองแขก  3.150 
17 สส.5017 แยกทางหลวงชนบท สส.3011 (กม.ท่ี 4+810) – บ้านสวนทุ่ง 1.661 
18 สส.5018 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 (กม.ท่ี 14+678) – บ้านท่าคา 2.710 
19 สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ท่ี 73+200) – ชะอํา 10.900 
    (ตอนสมุทรสงคราม)   

20 สส.5022 แยกทางหลวงชนบท สส.4013 (กม.ท่ี 25+650) - บ้านปราโมทย์ 8.000 
21 สส.5029 แยกทางหลวงชนบท สส.2014 (กม.ท่ี 1+250) – บ้านคลองช่อง 2.660 

22 สส.3023 
แยกทางหลวงหมายเลข 325 (กม.ท่ี 42+000) – บ้านบางแก้ว (ถนนผัง
เมือง ซ.1) 

0.816 

23 สส.6024 บ้านบางประจันต์ - ชุมชนบางจะเกร็ง(ถนนผังเมือง ซ.1) 4.629 

รวม 180.119 
 

ท่ีมา : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ,2559 
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ด้านระบบสาธารณูปโภค  
 

ตารางการใช้น้ําประปาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ปี 
ความต้องการใช้

น้ํา 
(ลบ.ม.) 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม.) 

น้ําที่ผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ีจ่าย
เพ่ือสาธาร

ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ี
จําหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ผู้ใช้น้ํา 
(ราย) 

2558 10,688,000 12,026,880 11,038,897 3,042,823 7,996,074 28,360 

2559 15,552,000 12,528,000 11,836,118 3,262,735 8,573,383 31,073 

2560 16,416,000 13,824,000 12,896,218 4,322,998 8,573,220 32,181 

รวม 42,656,000 38,378,880 35,771,233 10,628,556 25,142,677 91,614 
ท่ีมา :  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ,พฤศจิกายน 2560 

 
 
ด้านระบบไฟฟ้า 
 การไฟฟ้าส่ วน ภูมิภาค จั งห วัดสมุทรสงคราม  มีการ ไฟฟ้าที่ อ ยู่ ในความ รับผิดชอบ                 
3 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอัมพวา และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาบางคนที 

                          อําเภอ 
  ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

กฟจ.สมุทรสงคราม กฟอ.อัมพวา กฟอ.บางคนท ี

1. ที่อยู่อาศัย 33,001 14,403 10,290 
2. ธุรกิจ 4,403 1,507 1,013 
3. อุตสาหกรรม 59 21 4 
4. ราชการ รัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ 1,579 487 345 

รวม 39,042 16,418 11,652 
      ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  พฤศจิกายน 2560

   
ด้านระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
   ที่ทําการไปรษณีย์  จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 

  1) ที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2) ที่ทําการไปรษณีย์อําเภออัมพวา  
  3) ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอบางคนที  
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 โทรศัพท์    
    องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ติดต้ังระบบโทรศัพท์ครอบคลุมพ้ืนที่ครบ 3 อําเภอ ในปี 2559 

บริษัท TOT มีจํานวนเลขหมายให้บริการ 24,272 เลขหมาย 
 

      อําเภอ สํานักงาน 
ผู้ใช้โทรศพัท์ ผู้ไม่มีโทรศัพท์ใช ้

ที่อยู่อาศัย/
ครัวเรือน ราชการ ธุรกิจ/

อุตสาหกรรม ครัวเรือน ร้อยละ 

เมือง 
 

อัมพวา 
 

บางคนที 

ศูนย์บริการลูกค้า 
สาขาสมุทรสงคราม 
ศูนย์บริการลูกค้า 
สาขาอัมพวา 
ศูนย์บริการลูกค้า 
สาขาบางคนที 

4,066 
 

1,409 
 

1,091 

572 
 

161 
 

115 

1,212 
 

149 
 

63 

ปัจจุบัน บมจ.ทีโอที และ
บ ริ ษั ท ร่ ว ม ก า ร ง า น 
(TT&T) ได้ให้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะ ครบ
ทุกอําเภอ 

รวม 6,566 848 1,424  

 
ตารางแสดงสถิติบริการโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2555 – 2559 

ปี จํานวนเลขหมายท่ีมี จํานวนเลขหมายท่ีมีผู้เช่าจําแนกตามประเภทผูเ้ช่า 
ธุรกิจ บ้าน สาธารณะ ราชการ ทีโอที 

2555 22,828 1,273 10,594 894 1,001 113 
2556 23,474 1,452 9,843 897 662 110 
2557 24,132 1,429 8,707 843 662 103 
2558 24,272 1,435 7,656 848 660 103 
2559 24,272 1,424 6,566 848 649 103 

         ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  * ไม่รวมบริษัทร่วมการงาน TT&T 

 

 

 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรดิน 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลท่ีได้รับอิทธิพลของน้ําทะเล                
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังน้ัน ดินในบริเวณน้ีจึงมีที่กําเนิดมาจากการทับถมของตะกอนนํ้าทะเล และตะกอนแม่นํ้า
ซึ่งประกอบด้วยดินชุดต่างๆ ได้แก่ ดินชุดท่าจีน ดินคล้ายดินชุดสมุทรปราการที่เค็มจัด ดินชุดสมุทรสงคราม                
ดินชุดสมุทรปราการ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางกอกที่เกิดในที่ลุ่ม ดินชุดธนบุรี และดินชุดดําเนินสะดวก 
 ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดสมุทรสงครามอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ชายเลนตลอดแนวฝั่งทะเล ติดอ่าวไทยระยะทาง 
24.23 กิโลเมตร พ้ืนที่ป่าชายเลนด้ังเดิมอยู่บริเวณชายทะเลท้องที่อําเภอเมืองฯ และอําเภออัมพวา มีเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้านหน่ึงติดกับพ้ืนที่ป่าชายเลนของจังหวัด
เพชรบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีกด้านหน่ึงมีแม่นํ้าแม่กลองตัดผ่านกลาง แบ่งพ้ืนที่ป่าออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
หน่ึงอยู่ในท้องที่ตําบลบางแก้ว และตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองฯ อีกส่วนหน่ึงอยู่ท้องที่ ตําบลแหลมใหญ่ ตําบล
คลองโคน อําเภอเมืองฯ และตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา  
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 ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวของชายฝั่งมีประมาณ 24.23 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ไม่มี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จําพวกหญ้าทะเลและปะการัง มีเพียงแต่ป่าชายเลน 

1.2 ข้อมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญเชิงพื้นท่ี 

 ด้านการศึกษา  
  จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานศึกษาจํานวน ทั้งหมด 207 แห่ง ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทได้                
4 ประเภท ได้แก่  
 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 64 แห่ง   
 2) สถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 84 แห่ง  สังกัดสํานักงาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 11 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จํานวน 8 แห่ง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน  1 แห่ง  
 3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 36 แห่ง  
 4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 3 แห่ง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ประเภทการจําแนก อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที รวม 
1. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 31 19 14 64 

2. สถานศึกษา (แห่ง) 48 35 21 104 
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
36 28 20 84 

- สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

6 4 1 11 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 3 - 8 
- สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

1 - - 1 

3. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(แห่ง) 11 12 13 36 

4. ศูนย์การศกึษาพิเศษ (แห่ง) 1 1 1 3 

รวม (แห่ง) 91 67 49 207 

ด้านสาธารณสุข 
  จังหวัดสมุทรสงครามมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประเภทโรงพยาบาล จํานวน 3 แห่ง    
ซึ่งได้มาตรฐาน HA แล้ว สามารถรับผู้ป่วยได้ 431 เตียง โดยมีสถานที่ต้ังในอําเภอเมือง 1 แห่ง อําเภออัมพวา     
1 แห่ง และอําเภอบางคนที 1 แห่ง ทั้งน้ี ในแต่ละตําบล ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 49 แห่ง 
นอกจากน้ีมีสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จํานวน 1 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง  
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 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  -    โรงพยาบาลทั่วไป 311 เตียง (โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหล้า) 1   แห่ง      
  -  โรงพยาบาลชุมชน  90  เตียง (โรงพยาบาลนภาลัย)  1   แห่ง 
  -   โรงพยาบาลชุมชน  30  เตียง (โรงพยาบาลอัมพวา)  1   แห่ง 
  -   สัดส่วนเตียง / ประชากร     1   เตียง / 396   คน 
  -   สถานีอนามัย (ถ่ายโอนให้ อบต.)     1   แห่ง 
      (สถานีอนามัยตาํบลบ้านปรก อาํเภอเมืองฯ) 
  -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    49  แห่ง 
  -   สัดส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล / ประชากร  1    รพ.สต. / 3,529  คน 
  -  ศูนย์สุขภาพชุมชน      5    แห่ง 
 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
  -    โรงพยาบาลทั่วไป 60 เตียง (โรงพยาบาลมหาชยัแม่กลอง)  1    แห่ง 
  -   คลินิกแพทย ์      42  แห่ง 
  -   คลินิกทันตแพทย์      7    แห่ง 
  -   สหคลินิก       2    แห่ง 
  - คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม     2    แห่ง 
  - คลินิกแพทย์แผนไทย     1    แห่ง 
  - สถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์    2    แห่ง 
  -  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์    1    แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     30  แห่ง 

 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ                       8    แห่ง 
  -   ร้านขายยาแผนโบราณ                 9   แห่ง 
  -  สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ                 5    แห่ง 
 
    ด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด 
  จังหวัดสมุทรสงครามมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดจํานวน 41 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตอําเภอเมือง 11 แห่ง 
อําเภออัมพวา 19 แห่ง  และอําเภอบางคนที 11 แห่ง 
ลําดับ
ที่ รายชื่อ รายละเอียด ที่ต้ัง 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
1 ดอนหอยหลอด เป็นสถานท่ีแห่งเดียวในโลกท่ีมีหอยหลอดชุกชุมท่ีสุด มีศาลกรมหลวงชุมพร

เขตอุดมศักด์ิท่ีชาวสมุทรสงครามเคารพนับถือ 
ตําบลบางจะเกร็ง           
อําเภอเมือง 

2 วัดนางตะเคียน มี เ ค รื่ อ ง หี บ อ้ อ ย ทํ า ด้ ว ยปู น ขน าด ใหญ่ แ ล ะ เ ก่ า แ ก่ ห ล า ย อั น  
เป็นร่องรอยให้เห็นว่าพ้ืนท่ีในจังหวัดสมุทรสงครามเคยปลูกอ้อยมาก่อน 
มีรูปปั้นยักษ์อยู่หน้าโบสถ์และวิหาร 

หมู่ 3 ตําบลลาดใหญ่ 
อําเภอเมือง 

3 วัดเพชรสมุทร     
วรวิหาร 

มีหลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปท่ีชาวจังหวัดสมุทรสงครามเคารพ
นับถือมากซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางยืนอุ้มบาตร ขนาดสูง 167 เซนติเมตร 
สร้างตามแบบศิลปะกรุงสุโขทัยตอนปลาย     

ตำบลแม่กลอง              
อําเภอเมือง 

4 วัดพวงมาลัย มีเจดีย์สมัยหงสาวดี มีวิหารหลวงพ่อแก้ว เกจิอาจารย์ มีภาพเขียนฝา
ผนังและมีศาลาจตุรมุข สถาปัตยกรรมงดงามที่สุดภายใน มีภาพเขียนสี
แบบโบราณ ยังอยู่ในสภาพดี 

ตําบลแม่กลอง  
อําเภอเมือง 
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5 
 
 
 
 

วัดศรัทธาธรรม 
 
 
 
 

หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเม่ือปีพุทธศักราช 2341  
ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัว  
ท่ีหนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพ่ึง ความร่มเย็นของแผ่นดินไทย  
เป็นโบสถ์ไม้สักฝั งมุก ภายในวัดมีขนมของชาวมอญ "กาละแม"  
ท่ีเรียกว่า “กาละแมรามัญ” จัดจําหน่าย 

ตําบลบางจะเกร็ง  
อําเภอเมือง 
 
 
 

6 วัดบางจะเกร็ง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วัดนี้มี “หลวงพ่อศิลา” 
พระพุทธรูปโบราณปางนาคปรกท่ีสําคัญคือมีอายุเก่าแก่ ท่ีสุดเป็น  
1 ใน 3 องค์ ของประเทศไทย 

ตําบลบางจะเกร็ง  
อําเภอเมือง 
 

7 ตลาดร่มหุบ ตลาดร่มหุบหรืออีกสองชื่อว่าตลาดรถไฟและตลาดแม่กลอง อยู่ติดกับ  
สถานีรถไฟแม่กลอง ตลาดนี้จะคึกคักมากเวลารถไฟมาเพราะว่าพ่อค้า  
แม่ค้าจะตั้งแผงกันข้างรถไฟ ลูกค้าก็อาศัยทางรถไฟสําหรับจับจ่ายใช้สอย 

ตําบลแม่กลอง  
อําเภอเมือง 
 

8 อนุสรณ์สถานแฝด
สยาม อิน - จัน 

ตั้งอยู่ท่ี ต.ลาดใหญ่ ภายในเป็นลานกว้าง มีอนุสรณ์สถานแฝด อิน-จัน 
ตั้งอยู่กลางลานด้านหน้ามีสระน้ําขนาดใหญ่ 

ตําบลลาดใหญ่ 
อําเภอเมือง 

9 ศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ 

ตั้งอยู่ท่ีบ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง ด้วยความท่ีเป็นจังหวัดมีพ้ืนท่ีติด
ทะเล มีชาวประมงท่ีดํารงชีวิตอยู่กับท้องทะเลจึงเคารพและศรัทธา  
“เสด็จเ ต่ีย”หรือ “พลเรื อเอกพระบรมวงศ์ เธอกรมหลวงชุมพร  
เขตอุดมศักด์ิ” พระบดิาแห่งกองทัพเรือ เป็นอย่างมาก 

ตําบลบางจะเกร็ง  
อําเภอเมือง 
 

10 วัดธรรมาวุธาราม 
 

ตั้งอยู่ตําบลนางตะเคียน มีความน่าสนใจได้แก่อุโบสถหลังงามและพระ
ประธานในอุโบสถปางมารวิชัย 

ตําบลนางตะเคียน 
อําเภอเมือง 

11 วัดช่องลม ตั้งอยู่ตําบลบ้านปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ภายในวัดมีศาลาการ
เปรียญทรงไทยโบราณ หลวงพ่อบ้านแหลมสูง 7 เมตรและหลวงปู่ทวดโพธิ
สัตโตองค์ใหญ่ ให้พุทธศาสนิกชนสักการะ 

ตําบลบ้านปรก  
อําเภอเมือง 

อําเภออัมพวา 
1 อุทยาน ร.2 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

จัดสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานอันเป็นนิวาศสถานที่พระราชสมภพใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในอุทยานมีอาคารและ
ห้องแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ลานแสดงละครและโขนกลางแจ้ง 
บริเวณพ้ืนท่ีปลูกและตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ในวรรณคดี และบริเวณริมน้ํา 

ตําบลอัมพวา   
อําเภออัมพวา 

2 ตลาดน้ําอัมพวา เป็นแหล่ งท่องเท่ียวท่ี ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมีตลาดน้ํ า  
ยาม เ ย็น  มี เ รื อนแพริ มน้ํ า เป็ นสถาปั ตยกรรม เ ป็น เอกลั กษณ์  
เรือนแพบางส่วนเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนา และมีบริการล่องเรือ  
ชมห่ิงห้อย 

ตำบลอัมพวา  
อำเภออัมพวา 

3 ตลาดน้ําท่าคา เป็นตลาดน้ําเก่าแก่ ยังคงเอกลักษณ์วิถีชีวิตของชาวสมุทรสงครามไว้เป็น
อย่างดี สืบเนื่องมาเป็นเวลานาน เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนสินค้าชาวสวน
กับสินค้าชาวประมง 

ตําบลท่าคา 
อําเภอัมพวา 

4 เตาตาล เป็นสถานที่ทําน้ําตาลมะพร้าว ซ่ึงเป็นของเอกชน มีหลายแห่ง เช่น  
เตาตาหวาน เตาทวี เตาตาลดี เป็นต้น จัดเป็นแหล่งรับนักท่องเท่ียว 

ตำบลอัมพวา  
อำเภออัมพวา 

5 วัดอัมพวันเจติยาราม มีพระบรมราชานุสาวรีย์ มีพระปรางค์รูปบานบน เป็นท่ีประดิษฐานพระ
สรีรังคารของพระองค์ ในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ ร.2 บทละครนอกที่เป็นพระราชนิพนธ์ บานประตู 
หน้าต่าง บันทึกศิลปะเกี่ยวกับไม้ดัดของไทย เป็นจิตรกรรมภาพเขียนท่ี
ใชศ้ิลปะการเขียนภาพในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

ตำบลอัมพวา  
อำเภออัมพวา 

6 วัดบางกะพ้อม มีวิหารแบบเก๋งจีนเป็นท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยตรงกลาง
เป็นไม้ประดับมุก มีขนาดใหญ่สวยงามมาก มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นศิลปะ
ปูนปั้นสวยงาม เล่าเรื่องพระพุทธประวัติและแทรกชีวิตความเป็นอยู่ของ
เมืองสมุทรสงครามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีหลวงพ่อคงเป็น
เกจิอาจารย์ชื่อดัง มีเก๋งเรือของหลวงพ่อคงทําด้วยไม้สัก 

ตำบลอัมพวา  
อำเภออัมพวา 
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7 วัดช้างเผือก มี หอพระ ไตรปิ ฎก มีหนั ง สื อ ตํ า ร า ไทยจํ า น วนมาก  เ ป็ น สู ต ร  
ยาสมุนไพรซ่ึงทางวัดได้จัดทําโครงการอบสมุนไพร เป็นท่ีนิยมของ
ประชาชนมาก และมีสมุนไพรนานาชนิดเป็นแหล่งเรียนรู้  

หมู่ 5 ตำบลบางช้าง 
อําเภออัมพวา 

8 วัดจุฬามณี เป็นโบราณสถานสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีพระอุโบสถทําด้วยหิน
อ่อน เกี่ยวข้องกับราชนิกุลบางช้าง มีจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก มี
หลวงพ่อเนื่อง เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง 

ริ ม ค ล อ ง อั ม พ ว า  
หมู่ 9 ตำบลบางช้าง  
อําเภออัมพวา 

9 วัดเขาย่ีสาร วัด ในปลายสมัยกรุ งศ รีอ ยุธยาอ ยู่บนเขา ย่ีสาร  มีพระพุทธรูป  
ขนาดใหญ่ในพระอุโบสถ มีวิหารรอย พระพุทธบาท มีศาลหลวง  
ปู่ศรีราชา มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านท่ีน่าสนใจ 

หมู่ 1 ตำบลย่ีสาร  
อำเภออัมพวา 

10 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง มีกุฎีทอง และพิ พิธภัณฑ์เคร่ืองใช้ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์   
ครั้งเป็นสามัญชน พระพุทธรูป และของโบราณมากมาย 

หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง 
อําเภออัมพวา 

11 วัดประดู่ รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จประพาสต้นมาประทับท่ีนี่ มีต้นสะเดาเก่าแก่ท่ีผูก
เรือประทับเป็นหลักฐานและมีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของ ร.5 และสมเด็จ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิถวายไว้เป็นจํานวนมาก และยังเป็น
พิพิธภัณฑ์หุ่นดินสอพองซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของพระมหาสุรศักด์ิ เจ้า
อาวาสองค์ปัจจุบันจัดทําไว้เป็นจํานวนมาก และยังมีภาพเขียนปริศนา
ธรรมเก่าแก่ 

หมู่ 2 ตำบลวัดประดู่ 
อําเภออัมพวา 
 
 

12 วัดบางแคใหญ่ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีน่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถ หลังใหญ่
อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรี
อยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย ปั้นด้วยศิลาแลง มีธรรม
เจดีย์ 7 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2415 มีกําแพงแก้วล้อมรอบ และบน 
ฝาประจัน (ฝากั้นห้อง) กุฏิสงฆ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนด้วยสีฝุ่น
ผสมกาว เขียนในปลายสมัยรัชกาลท่ี 2 เป็นเรื่องราวการทําสงคราม
ไทย-พม่า ซ่ึงน่าจะเป็น ครั้งท่ี ร.2 โปรดให้ไปขัดตาทัพท่ีราชบุรีเม่ือปี  
พ.ศ. 2364 ซ่ึงไม่ได้เปิดให้ชมท่ัวไปต้องขออนุญาต 

ตําบลแควอ้อม  
อําเภออัมพวา 

13 บ้านแมวไทย เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนท่ีนิยมเลี้ยงแมวไทย เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติ
ตลอดไป และเพ่ือเผยแพร่ความรู้ เร่ืองคุณสมบัติและลักษณะท่ีถูกต้อง
ของแมว สนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัย เป็นต้น  

ตําบลแควอ้อม  
อําเภออัมพวา 

14 วัดอินทาราม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มาปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 3  
มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตอายุกว่า 300 ปี พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนท้ัง
หลังบานหน้าต่างและบานประตูเป็นไม้สักแกะสลักสุภาษิตสอนใจ ท่าน้ํา
ของวัดเป็นอุทยานปลาตะเพียน นักท่องเท่ียวสามารถให้อาหารปลาได้ โดย
ส่วนหนึ่งของวัดจัดเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ท่ีใช้สมุนไพรควบคู่กับการ
ปฏิบัติธรรมรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ตําบลเหมืองใหม่  
อําเภออัมพวา 

15 วัดปากน้ํา เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ภายในวัดมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญมากมายโดยเฉพาะ “พระพุทธ
ไสยาสน์”ท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธไสยาสน์ 

ตําบลแควอ้อม 
อําเภออัมพวา 

16 อัมพวาชัยพัฒนา 
นุรักษ์ 

ตั้งอยู่บริเวณตลาดน้ําอัมพวา ดําเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ซ่ึงให้
ความสําคัญกับ “ภูมิสังคม”และ “เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในแบ่ง  
ร้ านค้ าชุมชน ร้ านชานชาลา ห้องนิทรรศการชุมชน ศูนย์สาธิต  
การเกษตร และลานวัฒนธรรม 

ตําบลอัมพวา 
อําเภออัมพวา 

17 เบญจรงค ์ ใครท่ีหลงใหลในความสวยงามของเคร่ืองเบญจรงค์อาทิ ถ้วย จาน ชาม ชุด
กาแฟโบราณสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซ่ึงเน้นความ
ประณีต ใช้พู่กันในการเติมสีแบบนูนงานเพ้นท์สี รวมถึงคุณภาพของนํ้าทอง 
ท่ีมีอายุการใช้งานนานกว่า จึงทําให้แต่ละผลงานค่อนข้างใช้เวลามากตาเต็ม
เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ 

ตําบลอัมพวา 
อําเภออัมพวา 
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ลําดับ
ที่ รายชื่อ รายละเอียด ที่ต้ัง 

18 วัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา สิ่งสําคัญท่ีควรชมและนมัสการ ได้แก่
พระพุทธรูปปางมารวิชัย “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปปางประทานพร 
พระพุทธรูปบูชาเป็นพระสัมฤทธ์ิของเก่าโบราณ 

ตําบลสวนหลวง 
อําเภออัมพวา 

19 วัดบางแคน้อย วัดนี้โดดเด่นด้วยพระอุโบสถท่ีมีความงดงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 
ยังมี กุฏิทรงไทย อายุ 140 ปี และมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
ท่ีน่าสนใจไม่แพ้กัน 

ตําบลแควอ้อม 
อําเภออัมพวา 

อําเภอบางคนที 
1 วัดเกตการาม         

(พระอารามหลวง) 
เป็นวัดท่ีสร้างมาในสมัยโบราณ สันนิษฐานจากโบราณวัตถุ ซ่ึงดูจากพระ
ประทานองค์ปัจจุบันในอุโบสถ เป็นเนื้อศิลาแดง สมัยก่อนไม่มีอุโบสถ
พระประธานต้ังอยู่กลางแจ้ง มีต้นไม้ปกคลุมซ่ึงสันนิษฐานว่าคงจะเป็น
วัดร้างสร้างก่อนสมัยกรุงธนบุรี 

ตําบลโรงหีบ 
อําเภอบางคนที 

2 อาสนวิหาร              
แม่พระบังเกิด 

เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของชาวคริสตชน ท่ีอาศัยอยู่บริเวณน้ี สร้างเมื่อปี 
พ.ศ.2433 เป็นศิลปะแบบโกธิคของฝรั่งเศส ประดับตกแต่งได้งดงามโดด
เด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแม่กลอง 

ตําบลบางนกแขวก 
อําเภอบางคนที 

3 ตลาดน้ําบางน้อย เป็นตลาดน้ําเก่าแก่แห่งหนึ่งได้ฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ ตําบลกระดังงา 
อําเภอบางคนที 

4 วัดบางกุ้ง เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดกลางค่ายบางกุ้ง ในสมัย
พระเจ้าตากสิน ปัจจุบันเป็นโบสถ์ปรกโพธิ์เป็นท่ีอัศจรรย์เพราะมีต้นไม้ 
4 ชนิด คือ โพธ์ิ ไทร ไกร และกร่าง ปกคลุมหุ้มโบสถ์ท่ีชํารุดไว้ 

หมู่ 4 ตำบลบางกุ้ง  
อำเภอบางคนที 

5 วัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ปลายสมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปเก่าแก่จํานวนมาก หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง 
อําเภอบางคนที 

6 วัดเจริญสุขาราม
วรวิหาร 

มีหลวงพ่อโตท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นพุทธปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางค์มาร
วิชัย สมัยสุโขทัยเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งกรมศิลปากร ขนาดหน้าพระ
เพลากว้าง 1.79 เมตร ส่วนสูงจากพื้นรองรับประทับนั่งถึงยอดพระจุฬา
มณี 2.09 เมตร หน้าวัดเป็นตลาดนัดและมีอุทยานมัจฉาเป็นแหล่งท่ีมี
ปลาตะเพียนชุกชุมท่ีสุด 

หมู่ 5  
ตำบลบางนกแขวก 
อำเภอบางคนที 

7 
 

วัดปราโมทย์ มีพระพุทธ รูปหลวง พ่อ โตองค์ ใหญ่ปางพระศรี อ ริย เมตไตรย  
ขนาดหน้าตักกว้าง 4.12 เมตร สูงจากฐานถึงเศียร 4.32 เมตร 

หมู่ 2 ตําบลบ้าน
ปราโมทย์  
อําเภอบางคนที 

8 วัดบางน้อย สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนสมัยอยุธยาตอนปลาย นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาวัดนี้
ต้องการกราบสักการะ “พระนอนองค์ใหญ่”หรือ “พระพุทธไสยาสน์”  
ท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าวัด 

ตําบลจอมปลวก 
อําเภอบางคนที 

9 ตลาดเก่าบางนกแขวก ตลาดริมน้ําท่ีเป็นแหล่งการค้าท่ีคึกคักในอดีตมีเรือนแถวไม้เก่าแก่อายุ
กว่า 100 ปี เป็นตลาดริมน้ํา ท่ียาวท่ีสุดในสมุทรสงคราม วิถีของ 
คนบางนกแขวกยังคงเงียบสงบ นักท่องเที่ยวสามารถมาชมบรรยากาศ
ได้วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตําบลบางนกแขวก 
อําเภอบางคนที 

10 พญาซอ ท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะลุ่มแม่น้ําแม่กลอง
เป็นท่ีผลิตซอและยังส่งเสริมการเชิดหุ่นกะลา หนังใหญ่เป็นต้น หาก
สนใจเข้าชมควรติดต่อล่วงหน้าผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือความสงบของ
ศิลปิน 

ตําบลบางพรหม 
อําเภอบางคนที 

11 วัดไทร สิ่งสําคัญท่ีควรชมและนมัสการได้แก่ อุโบสถเก่าแบบมหาอุตม์ก่อด้วยอิฐ
โบราณ เจดีย์โบราณ 8 องค์  

ตําบลกระดังงา 
อําเภอบางคนที 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลเพื่อการพัฒนา 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 

 

 



 
 

2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
     ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ี(GPP) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ภาคเกษตร 2,141 2,446 2,294 2,516 
เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง 2,141 2,446 2,294 2,516 
ภาคนอกเกษตร 15,259 16,352 17,331 18,325 
การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 227 200 143 134 
การผลิต 3,995 4,101 4,423 4,680 
ไฟฟ้า แก๊ส ไอน้าํและระบบปรับอากาศ 366 409 406 424 
การจดัหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย 
และส่ิงปฏิกูล 

120 117 130 139 

การก่อสร้าง 959 1,032 910 1,066 
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต ์

2,097 2,638 2,760 3,127 

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1,264 1,448 2,092 1,857 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 149 164 204 226 
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร  208 202 206 169 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,085 1,309 1,462 1,615 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  
การให้เช่าและบริการทางธุรกจิ 

1,072 1,086 831 954 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 2 1 2 4 

กิจกรรมการบรหิารและการบรกิารสนับสนุน 76 63 68 74 

การบริหารราชการและการปอ้งกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

928 735 896 953 

การศึกษา 1,351 1,420 1,279 1,299 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 731 775 840 892 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 104 104 103 129 

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 524 548 576 581 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 17,401 18,798 19,625 20,841 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน )บาท(  92,710 99,784 103,842 109,868 
ประชากร (1,000 คน) 188 188 189 190 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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สัดส่วนมูลคา่ผลิตมวลรวมจังหวัด รายสาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด 
 

GPP 
อัตราการขยายตัวร้อยละ 

ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 8.02 4.40 6.19 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน  7.63 4.06 5.80 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามในปี พ.ศ. 2559 พิจารณาจากมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจําปี                 
มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 20,841 ล้านบาท ประกอบด้วยการผลิตภาคเกษตรมี
มูลค่าเพ่ิมเท่ากับ 2,516 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07  และการผลิตนอกภาคการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิม
เท่ากับ 18,325 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.92 โดยสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสูงสุด                 
3 อันดับแรกคือ สาขาการผลิต  สาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ และการขนส่ง 
และสถานที่เก็บสินค้า ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP Per Capita ) เท่ากับ 109,868 /คน/ปี 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามปี 2559 โดยรวมมีการขยายตัว
มากกว่าปี 2558 
 

ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 
 (ณ เดือนมิถุนายน 2561) 

 2559E 
2560F

ณ เดือนกันยายน 2560 
2561F 

ณ เดือนกันยายน 2560 
เฉลี่ย ช่วง เฉลี่ย ช่วง 

สมมติฐานหลัก      
สมมติฐานภายนอก      
  1) ปริมาณผลผลิต  :ส้มโอ )ร้อยละต่อปี(  1.3 3.5 3.0    -   4.0 19.0 16.0   -   21.0 

  2) ปริมาณผลผลิต  :มะพรา้วแก่ )ร้อยละต่อปี(  -8.5 -8.5 -9.0   -   -8.0 10.0 8.0   –   13.0 

  3) ปริมาณผลผลิต  :ล้ินจ่ี )ร้อยละต่อปี(  -100 0.0 0.0   -   0.0 0.0 0.0   -   0.0 

  4) ราคาทีเ่กษตรกรขายได้เฉล่ีย  :ส้มโอ )บาทต่อ
กิโลกรัม(  

50.6 55.0 54.6   -  55.1 56.5 55.0   -  58.0 

  5) ราคาทีเ่กษตรกรขายได้เฉล่ีย  :มะพร้าว )บาทต่อ
กิโลกรัม(  

12.5 15.0 14.9  -  15.0 16.0 15.5  - 16.5 

  6) ราคาทีเ่กษตรกรขายได้เฉล่ีย  :ล้ินจ่ี )บาทต่อ
กิโลกรัม(  

117.8 117.8 117.8  -  117.8 117.8 117.8  -  117.8 

  7) จํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม )ร้อยละต่อปี(  12.6 4.5 4.0  -  5.0 3.5 1.0 – 6.0 

  8) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 
 )ร้อยละต่อปี(  

9.2 8.5 8.0  -  9.0 8.5 6.0  –  11.0 

  9) รายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

-2.1 -0.5 -1.0  -  0.0 2.5 0.0 – 5.0 

 10) จํานวนรถต่อทะเบียน )คัน(  58,467 59,344 59,052 -  59,636 60,828 59,344 – 62,311 

 11) ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม )รอ้ยละต่อปี(  5.6 3.9 3.3  -  4.3 4.5 2.0 – 7.0 

 12) จํานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ 
)คัน(  

609 667 664  -  670 737 720 – 754 

 13) สินเชื่อเพื่อการลงทุน )ล้านบาท(  2,691 2,785 2,772 – 2,798 2,859 2,785 – 2,924 

                                                           

E = Estimate : การประมาณการ 
F = Forecast : การพยากรณ์  
�
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 2559E 
2560F

ณ เดือนกันยายน 2560 
2561F 

ณ เดือนกันยายน 2560 
เฉลี่ย ช่วง เฉลี่ย ช่วง 

สมมติฐานด้านนโยบาย      

14) รายจ่ายประจํารฐับาลกลาง )ล้านบาท(  1,106 1,090 1,084  -  1,095 1,122 1,095 – 1,150 

      (ร้อยละต่อปี) -2.9 -1.5 -2.0  -  -1.0 3.0 0.5 – 5.5 

15) รายจ่ายลงทุนรฐับาลกลาง )ล้านบาท(  1,472 1,568 1,561  -  1,575 1,623 1,584 – 1,662 

      (ร้อยละต่อปี) 29.5 6.5 6.0  -  7.0 3.5 1.0 – 6.0 

ผลการประมาณการ      

  1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ )ร้อยละต่อปี(  1.8 1.5 1.0  -  2.0 3.1 0.6  -  5.6 

  2) อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม )ร้อยละ
ต่อปี(  

-3.6 -5.1 -5.6  -  -4.6 5.0 2.5 – 7.5 

  3) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม )ร้อยละ
ต่อปี(  

9.5 7.0 6.5  -  7.5 6.5 4.0 - 9.0 

  4) อัตราการขยายตัวของภาคบริการ )ร้อยละต่อปี(  -0.8 0.8 0.3  -  1.3 2.5 0.0 - 5.0 

  5) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน )ร้อย
ละต่อปี(  

3.6 4.5 3.9  -  4.9 5.3 2.8 - 7.8 

  6) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน )ร้อยละ
ต่อปี(  

1.0 0.5 0.0  -  1.0 2.7 0.0 – 5.0 

  7) อัตราการขยายตัวของรายได้เกษตรกร )ร้อยละ
ต่อปี(  

8.5 5.8 4.8  -  6.8 9.3 4.2 - 14.6 

  8) อัตราเงินเฟ้อ )รอ้ยละต่อปี(  2.0 1.5 1.0  -  2.0 2.0 1.0  – 3.0 

  9) จํานวนผู้มีงานทํา )คน(  112,313 113,988 113,404 – 114,521 117,533 114,692 – 120,366 

เปล่ียนแปลง )คน(  1,827 1,675 1,090 – 2.207 3,545 704 – 6,378 
 

                                         ท่ีมา : สํานักงานคลังจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 

สมมติฐานหลักในประมาณการเศรษฐกิจ 
 1. ด้านอุปทานในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่อปี (ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการ            

ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 ต่อปี) เม่ือเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 ถึง 4.7 ต่อปี) เป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตภาคบริการ          
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการผลิตภาคเกษตรกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ภาคการเกษตร ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 17.6 ต่อปี (ปรับเพ่ิมขึ้นจากที่ 
ประมาณการ  ณ  เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 16.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่หดตัว  
ร้อยละ -3.8 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 16.4  ถึง 18.9 ต่อปี) เน่ืองจากอากาศเอ้ืออํานวยต่อการให้
ผลผลิตลิ้นจ่ีเป็นสําคัญฯ 

-  ปริมาณผลผลิตส้มโอ ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่
ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561  ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 2.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560  ที่ขยายตัว 
ร้อยละ 0.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 4.5 ต่อปี) เน่ืองจากเกษตรกรบริหารจัดการสวนส้มโอได้
เป็นอย่างดี 
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-  ปริมาณผลผลิตลิ้นจ่ี ในปี 2561 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 4,274 ตัน                
(ปรับเพ่ิมขึ้น จากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3,000 ตัน)  เน่ืองจาก
สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการติดดอกและออกผลของต้นลิ้นจ่ี รวมทั้งเกษตรกรมีการบํารุงรักษาต้นลิ้นจ่ีเป็น
อย่างดีทําให้มีผลผลิตออกสู่ตลาด (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 4,220 ถึง 4,320 ตัน) 

 

 
- ปริมาณผลผลิตมะพร้าวแก่ในปี 2561 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -8.0 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่

ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560  ที่หดตัวร้อยละ 
-8.2 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -9.0 ถึง -7.0 ต่อปี) เน่ืองจากราคามะพร้าวตกตํ่า ส่งผลให้เกษตรกร
ชะลอการนําผลผลิตออกสู่ตลาด 
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1.2 ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.5 ต่อปี  (ปรับลดลงจาก
ที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี) เน่ืองจากการขยายตัวของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานและทุนจดทะเบียนโรงงาน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 ถึง 5.6 

ต่อปี) 
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- จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2561 คาดว่าจะมีจํานวน 329 โรงงาน เพ่ิมข้ึนจากปีที่
ผ่านมาจํานวน 13 โรงงาน (ปรับเพ่ิมข้ึนจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะมีจํานวน 325 
โรงงาน ) เน่ืองจากเป็นผลมาจากรัฐบาลมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาSMEs ตามแนวประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนด้าน
เงินทุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ทําให้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
(โดยมีช่วงคาดการณ์จํานวน 325 ถึง 332 โรง) 

 

- จํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.0                 
ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ต่อปี)     (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 ถึง 5.0 ต่อปี) 

 

 
 

1.3  ภาคการบริการ ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อปี (ปรับเพ่ิมขึ้นจากที่ 
ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัว    
ร้อยละ 3.8 ต่อปี จากการขยายตัวของรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน
รถต่อทะเบียน และรายได้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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- รายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 6.0 ต่อปี  (ปรับเพ่ิมข้ึนจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ต่อปี) 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ -1.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 4.0 ต่อปี) นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้เกิด    การขยายตัวในสาขาการค้าส่งค้าปลีกและ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

 

 
 

- จํานวนรถต่อทะเบียนคาดว่าในปี 2561 จะมีจํานวนรถต่อทะเบียนจํานวน 66,344 คัน  
(เท่ากับที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะมีจํานวน 66,344) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจํานวน 
3,755 คัน  เป็นผลมาจากปริมาณรถโดยสาร รถบรรทุก และรถเล็ก ในจังหวัดมีจํานวนเพิ่มขึ้น (โดยมีช่วง
คาดการณ์จํานวน 65,718 ถึง 66,970 คัน) 
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- รายได้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ในปี 2561 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อปี (ปรับเพ่ิมข้ึนจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 
ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 2.0 ต่อปี)  

 

 
 

2. ด้านอุปสงค์ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ 
เดือนมีนาคม 2561  ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 ต่อปี) เม่ือเทียบกับปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ 9.9 ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.1 ถึง 3.1 ต่อปี) เป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน  
การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การบริโภคภาคเอกชน ในปี 2561  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อปี (ปรับเพ่ิมขึ้นจากที่ประมาณการ 
ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 9.8 ต่อปี  
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.9 ถึง 5.9 ต่อปี) 

- ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ต่อปี (ปรับเพ่ิมขึ้น
จากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัวร้อย
ละ 8.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 4.0 ต่อปี)  สอดคล้องตามการขยายตัวของการผลิตภาคบริการ
และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด เน่ืองจากได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐใน
รูปแบบต่างๆทําให้ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   
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-  จํานวนรถยนต์น่ังส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ คาดว่าในปี 2561 จะมีจํานวนรถยนต์น่ังส่วนบุคคล  
จดทะเบียนใหม่ จํานวน 833 คัน (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะมีจํานวน 763 
คัน) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาจํานวน 120 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์จํานวน 827 ถึง 841 คัน) เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรถยนต์น่ังขนาดเล็ก ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์มากขึ้น 
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2.2  การลงทุนภาคเอกชนในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี (เท่ากับประมาณการ  
ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี) เม่ือเทียบกับปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ 15.2 ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 4.0 ต่อปี) 

-  สินเช่ือเพ่ือการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าในปี 2561 สินเช่ือ
เพ่ือการลงทุนจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อปี คิดเป็นจํานวนเงิน 2,810 ล้านบาท (ปรับลดลงจาก ที่ประมาณการ ณ เดือน
มีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายสินเช่ือได้เพ่ิมขึ้น เป็นจํานวนเงิน 2,797 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับ  ปี 2560 ที่สินเช่ือได้
ขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อปี คิดเป็นจํานวนเงิน 2,702  ล้านบาท  (โดยมีช่วงคาดการณ์จํานวน 2,783 ถึง 2,838 ล้านบาท)   

 
 

 
 

2.3 การใช้จ่ายภาครัฐ  ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ 
ประมาณการ  ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ
30.1 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 2.0 ต่อปี) เป็นผลมาจากรายจ่ายประจําคาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 1.0 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี) 
 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ -41.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 2.0 ต่อปี) ขณะที่รายจ่าย
ลงทุนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.0 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ 33.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 2.0  
ต่อปี) เน่ืองจากได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไว้ที่             
ร้อยละ 96.0 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ที่ร้อยละ 88.0 ของ
วงเงินงบประมาณงบลงทุนและเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสประจําปี พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม(ร้อยละ) งบลงทุน(ร้อยละ) 
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30.29 21.11 
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52.29 43.11 
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 74.29 65.11 
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 96.00 88.00 
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สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายจ่ายรัฐบาลคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้

ทั้งสิ้น 1,193.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 89.6 
ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 96.0 ของวงเงิน
งบประมาณในภาพรวม โดยรายจ่ายประจําคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 639.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 99.0 ของวงเงินงบประมาณงบประจํา
เน่ืองจากมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  สําหรับรายจ่ายลงทุนคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้ 560.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย
ที่ร้อยละ 80.9 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุน ซึ่งคาดว่าจะตํ่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 
88.0 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุน เน่ืองจากการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการไม่สามารถดําเนินการ
ให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กําหนด 

 
 
 

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณ

จัดสรร

ผลการเบิกจ่ายสะสม

ต้ังแต่ต้นปี งปม. จนถึง

เดือน มิถุนายน 2561

ร้อยละ

การเบิกจ่าย

ผลการคาดการณ์

เบิกจ่ายปี งปม.2561

คาดการณ์

ร้อยละ

การเบิกจ่าย

เป้าหมาย

การเบิกจ่าย

สูงกว่า

/ตํ่ากว่า

เป้าหมาย

รายจ่ายประจํา 639.3      460.9                 72.1       632.9                99.0          98.4       -26.3

รายจ่ายลงทุน 692.9 463.5                 66.9       560.8                80.9          88.0       -21.1

รายจ่ายภาพรวม 1,332.2    924.3                 69.4       1,193.7              89.6          96.0       -26.6

ปี 2560 353.5      270.7                 76.6       -                     -             -          -             

ก่อนปี 2560 4.4          4.1                    92.3       -                     -             -          -             

รวมงบเหล่ือมปี 357.9      274.8                 76.8       -                     -             -          -             

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณเหล่ือมปี
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ด้านรายได้เกษตรกร ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.5 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ  

ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 23.5 ต่อปี) เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.4  ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.2 ถึง 11.8 ต่อปี) ผลจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณและราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ 
ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ และลิ้นจ่ี 

- ราคามะพร้าวแก่  ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 โดยเฉล่ียอยู่ที่ 12.2 บาทต่อกิโลกรัม (ปรับ
ลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าราคาเฉล่ียจะอยู่ที่ 15.7 บาทต่อกิโลกรัม) ลดลงจากปี 
2560 ซึ่งราคาเฉล่ียอยู่ที่ 14.7 บาทต่อกิโลกรัม (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 12.1  ถึง 12.4 บาทต่อกิโลกรัม) เน่ืองจาก
มีการนําเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ 
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- ราคาส้มโอ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2561 โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 48.2 บาทต่อกิโลกรัม (ปรับลดลงจากท่ี 
ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ท่ีคาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 49.0 บาทต่อกิโลกรัม) เพ่ิมข้ึนจากปี 2560   ซ่ึงราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 45.0 

บาทต่อกิโลกรัม (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ี 47.7 ถึง 48.6 บาทต่อกิโลกรัม) เป็นผลมาจากความต้องการของตลาดสูงขึ้น  

 
 

- ราคาลิ้นจ่ี ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2561 โดยเฉล่ียอยู่ที่ 78.8 บาทต่อกิโลกรัม (เพ่ิมข้ึนจาก
ที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าราคาเฉล่ียจะอยู่ที่ 120.9 บาทต่อกิโลกรัม) (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 
77.6 ถึง 80.0 บาทต่อกิโลกรัม) เน่ืองจากในปีน้ีมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก 

 
 

 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2560 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี
(ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี) เน่ืองจากราคาน้ํามันและ
ราคาสินค้าเกษตรกลุ่มอาหารสดมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ต่อปี) 
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ในขณะที่การจ้างงานในปี 2561 คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นประมาณ 3,623 คน (ปรับลดลงจาก         
ที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 4,059 คน) เมื่อเทียบกับปี 2560            
ที่มีการจ้างงานลดลงประมาณ 1,163 คน (โดยมีช่วงคาดการณ์จํานวน 2,469 ถึง 4,720คน) โดย ณ สิ้นปี 2561 
คาดว่าจะมีการจ้างงานในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด 114,773 คน 

 

เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงครามปี 2561 การขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม  ในปี 2561 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อปี(ปรับเพ่ิมขึ้นจาก ที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.6 ต่อปี) โดยด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัวจาก การบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5
ต่อปี) จากการขยายตัวของปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม และจ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ การลงทุน
ภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี (เท่ากับประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.0 ต่อปี) ตามการขยายตัวของปริมาณการให้สินเช่ือเพ่ือการ ลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดรวมถึง 
การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5ต่อปี ) 
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จากรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนที่ คาดว่าปรับตัวดีขึ้น สำหรับด้านอุปทานภายในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัว
จาก การผลิตภาคบริการท่ีคาดว่าจะ ขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อปี(ปรับเพ่ิมขึ้นจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 
2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อปี) ตามการขยายตัวของรายได้ของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้ง 
เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม การผลิต ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ 
ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 5.5ต่อปี) ตามการขยายตัวจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และการผลิตภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้น
ร้อยละ17.6 ต่อปี (ปรับเพ่ิมข้ึนจากที่ ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ16.5ต่อปี) 
 

 เสถียรภาพเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด ในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่
ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.9ต่อปี)  
ส่วนการจ้างงานคาดว่าจะ มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นประมาณ 3,623 คน (ปรับเพ่ิมข้ึนจากที่ประมาณการ ณ เดือน
มีนาคม 2561 ที่คาดว่าจะมี การจ้างงานเพ่ิมขึ้น 4,059 คน) โดย ณ สิ้นปี 2561 คาดว่าจะมีการจ้างงานในจังหวัด
สมุทรสงครามทั้งหมด 114,773 คน 
 
 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 1. ปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศ หนาวเย็นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เอ้ืออำนวยต่อการติดช่อดอกและ
การให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ของต้นลิ้นจ่ี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ส่งผลให้รายได้เกษตรกรสูงข้ึน  
 2. ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการการเงินการคลัง โดยให้ 
ความสำคัญกับการดำเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ังการดูแลมาตรการสินเช่ือให้มี วงเงินที่
เพียงพอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ การให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การเพ่ิมข้ึนของค่าแรงและการแข็งค่าของ เงินบาท และ การเตรียม
ความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับ การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 3. ปัจจัยสนับสนุนจากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ียทําให้ผู้บริโภคมีการ
ใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคท่ีจำเป็นต่อการครองชีพเพ่ิมขึ้น  
 4. ความเสี่ยงจากการใช้จ่ายภาครัฐ หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจัดสรรลดลง และการเบิกจ่าย 
ไม่เป็นไปตามแผนงาน ทำให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจลดลง  
 5. ความเสี่ยงจากปัญหาน้ําเค็มหนุนเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่งผลต่อการให้ผลผลิตทางการเกษตรและ
ระบบ ผลิตนํ้าประปาท้องถิ่นนอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของนํ้าทะเลอย่างกะทันหันมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและการตายของสัตว์นํ้าทะเลชายฝั่ง  
 6. ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงานไทยทําให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว และการปรับอัตราค่าจ้าง 
ขั้นตํ่าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงข้ึน 
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2) ด้านเกษตร 
สรุปข้อมูลชนดิพืชทีส่ําคัญรายอําเภอ 

 
สรุปข้อมูลทางการเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามท่ีสําคญั 

ปี 
พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวนครัวเรือน จํานวนแรงงาน 

ภาคการเกษตร 
)คน(  

ทั้งหมด 
)ไร่(  

ปลูกพืช 
)ไร่(  ทั้งหมด เกษตร ผู้ปลูก 

ส้มโอ 
ผู้ปลูก 
ลิ้นจี่ 

ผู้ปลูก
มะพร้าว 

ปี 2554 235,632 89,925 45,692 13,283 2,989 2,813 11,909 27,618 

ปี 2555 235,607 80,682 47,071 13,283 3,406 2,803 16,879 27,344 

ปี 2556 260,318 161,216 46,697 15,507 3,377 2,789 9,613 35,660 
ปี 2557 260,318 160,655 46,697 17,252 3,242 2,545 10,570 35,660 
ปี 2558 260,318 160,655 46,697 17,252 3,242 2,545 10,570 35,660 
ปื 2559 260,318 157,138 32,714 16,628 3,198 2,414 10,474 - 

ปื 2560 260,318 157,138 32245 15617 3,252 2,143 10222 - 
 

สรุปข้อมูลวิสาหกิจชุมชนทีไ่ด้รับอนุมัติการจดทะเบียน 
รายการ อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม 
อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา รวม 

จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการจดทะเบียน (แห่ง) 69 71 48 188 
 

รายการ 
ชนิดพืช 

ข้าว มะพร้าว ลิ้นจี ่  มะม่วง ส้มโอ กล้วยน้ําว้านาปี นาปรัง ตาล ผล อ่อน 
เมืองฯ (ไร่) - - 9,360 14,229 1,920 5 4 409 447 

อัมพวา (ไร่) 3,715 - 1,800 18,344 469 3,382 - 6,010 - 

บางคนที (ไร่) - - 3,479 16,223 3,929 3,970 491 6,040 2,593 

พ้ืนท่ีปลูกรวม(ไร่) 3,715 - 14,639 48,796 6,318 7,357 495 12,459 3,040 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่) 

739 - 1,822 1,677 2,031 - 425 1,552 3,280 

ราคา (บาท/กก.) 7.27 - 30.51 12 18.44 - 38.49 49 8.97 
สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2560 )ล้านบาท(  

14.1 - 1395.36 676 504 288.8 8.4 1007 89 

สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2559 (ล้านบาท) 

14 - 813.77 981.97 230.97 - 8 947 802 

สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2558 (ล้านบาท) 

23 - 1,331 1,154 100 - 5 655 3 

สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2557 (ล้านบาท)  

22.52 - 1,330.67 1,153.98 99.79 - 5.19 655.37 2.67 

สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2556 (ล้านบาท)  

41.49 48.04 1,330.67 949.52 100.66 - 4.99 1,342.33 2.16 

สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2555 (ล้านบาท) 

30.64 29.70 353.54 666.96 81.45 120 5.17 327.67 21.10 

สถิติมูลค่าผลผลิต 
ปี 2554 (ล้านบาท) 

19.67 24.27 166.86 513.34 58.89 - 3.14 249.05 18.24 
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สรุปข้อมูลกลุม่สถาบันเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 

ปี 

กลุ่มสถาบันเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 
แม่บ้าน
เกษตรกร 

ส่งเสริมอาชีพ
ยุวเกษตรกร 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

กลุ่มสายใยรักฯ อาสาสมัคร
เกษตร 

(กลุ่ม) (กลุ่ม) (กลุ่ม) (กลุ่ม) (กลุ่ม) (กลุ่ม) 
2555 35 18 34 133 - - 
2556 38 18 37 143 - - 
2557 34 18 37 161 23 317 
2558 38 19 38 175 23 309 
2559 39 19 38 188 23 309 

         ที่มา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560  
           สรุปข้อมูลสถาบันเกษตรกร 
 

ประเภท จํานวนสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่นํามาจัด จํานวนสมาชิก 
สหกรณ์ มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน (คน) 

ออมทรัพย์ 6 6 - - 5,059 

เครดิตยูเนียน 2 2 - - 16,832 

ประมง 3 1 2 - 499 
การเกษตร 8 5 3 - 7,131 

บริการ 7 3 2 2 432 
รวม 26 17 7 2 29,953 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2559 

  
 ด้านปศุสัตว ์

ข้อมูลด้านปศสุัตว์ที่สาํคญัของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

 
ปี 

จํานวน
เกษตรกร
ทั้งหมด 

โคเนื้อ สุกร เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง ห่าน 
         

(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 
2555 4,997 745 2,311 3,796 101 499 64,229 1,918 14,536 144 
2556 2,418 652 1,333 3,775 178 125 42,325 904 18,501 83 

2557 4,567 652 1,333 3,775 111 175 42,325 288 18,501 83 

2558 3,060 674 1,657 2,940 175 108 47,951 500 19,162 89 

2559 2,445 700 2,733 2,892 187 193 62,359 634 16,189 71 
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การส่งออก – นําเข้าปศสุัตว์ในจังหวัด 
 

       
การใช้พืน้ที่ทางการปศสุัตว์ 

 

อําเภอ พื้นที่ทุง่หญา้สาธารณะ 
และพืน้ที่ปลูกหญ้าอาหารสตัว์ )ไร่(  พื้นที่ทีเ่ลี้ยงสตัว์ )ไร่(  

เมือง - 159 
อัมพวา - 114 
บางคนที - 272 

รวม - 545 
 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 
 

  ด้านประมง 
 

ปี ประเภท จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

พ้ืนท่ี 
)ไร่(  

ปริมาณผลผลิต 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

2556 
ประมงน้ําจืด 638 5,597 2,365,315 121,907,754
ประมงน้ํากร่อย 1,689 58,794,508 6,574,637 418,375,058
ประมงน้ําธรรมชาติ 3,897 - 13,489,457 605,490,970

2557 
ประมงน้ําจืด 638 5,595.68 2,378,297 122,237,265
ประมงน้ํากร่อย 1,187 24,040 38,333,902 291,075,868
ประมงน้ําธรรมชาติ 1,624 - 9,097,947 477,311,024

 
2558 

 

ประมงน้ําจืด 365 5,923.937 1,360,624 69,931,954
ประมงน้ํากร่อย 1,716 41,440.911 66,081,190 501,765,766
ประมงน้ําธรรมชาติ 206 - 829,991.098 35,689,617

 ประมงน้ําจืด 365 5,923.937 2,040,936 69,931,954
2559 ประมงน้ํากร่อย 1,716 41,440.911 44,054,127 418,138,138

 ประมงน้ําธรรมชาติ 206 - 553,327,398 29,741,347
       
 
 
 
 
 
 

ชนิดสนิค้า 
สินค้าท่ีส่งออก สินค้าท่ีนําเขา้ 

ปริมาณท่ีส่งออก (ตัน) มูลค่าท่ีออก (ตัน) ปริมาณสินค้า 
ที่นําเข้า (ตัน) มูลค่าท่ีนาํเขา้ (บาท) 

ไก่ - - 3,972.33 242,312,130 
เป็ด - - 213.75 12,825,000 
สุกร - - 150.77 10,101,590 
โค - - 77.52 7,519,440 
รวม - - 4,414.370 272,758,160 
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การใช้พืน้ที่ทางการประมง 

 

อําเภอ พันธ์ุสัตว์น้ํา พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงน้ํากร่อย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
จํานวนบ่อ การใช้พ้ืนที่ (ไร่) จํานวนบ่อ การใช้พ้ืนที่ (ไร่) 

เมือง ปลานิล,ปลาดุก - - 81 251.357 
 กุ้งทะเล 515 11,459.65 - - 
อัมพวา ปลานิล,ปลาดุก,ปลาสลิด -  351 5,633.08 
 กุ้งทะเล 251 12,653.55 - - 
บางคนที ปลานิล,ปลาทับทิม - - 8 4.25 

รวม  766 24,113.2 440 5,888.687 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม แยกตามชนิดสัตว์น้ํา  

ลําดับที่ ชนิดสัตว์น้ํา ผลผลิตทั้งจังหวัด 
ราย/ตรม. ผลผลิต(กก.) 

   ปี 2560 
1. กุ้งพัฒนา 126/2,193,600 1,657,278 

2. กุ้งก่ึงพัฒนา 628/45,301,600 199,272 

3. หอยแมลงภู่ในท่ีอนญุาต 699/8,380,544 280,500 

4. หอยแครงในท่ีอนุญาต 116/4,048,000 263,150 

5. หอยแครงในบ่อกุ้ง 398/24,189,344 4,482,203 

6. ปลากะพงขาว(ในกระชงั) 40/6,494 490,988 

7. ปลาสลิด 270/8,817,120 1,676,822 

8. ปลาดุก 29/39,840 138,532 

9. ปลาทับทิม 3/111,200 426,999 

1O ปลานิล 92/509,184 312,239 
ท่ีมา :  สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561   

 
 

  การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้ดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีสินค้า
เกษตร 4 ชนิด ประกอบด้วย พืช 2 ชนิด ข้าว มะพร้าว ประมง 2 ชนิด คือ กุ้งทะเล และสัตว์นํ้าจืด โดยไม่มีสินค้า
ด้านปศุสัตว์ ในการจําแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย พ้ืนที่ดินที่เหมาะสมมาก  พ้ืนที่ดินที่เหมาะสม
ปานกลาง  พ้ืนที่ดินที่เหมาะสมน้อย และพื้นที่ไม่เหมาะสมและจังหวัดสมุทรสงครามได้กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของเกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และทําการประมง ที่อยู่นอกเหนือจากการโซนน่ิงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกอบด้วยด้านพืช ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย มะม่วง มะนาว ฝร่ัง ส้มแก้ว พืชผัก ชมพู่ ด้านประมง ได้แก่ เลี้ยง
ปลา ประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และด้านปศุสัตว์ได้แก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงไก่เน้ือ 
เป็นต้น  ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบาย
ที่ 3 โดยมีการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ชนิดพืชได้แก่ ข้าวและส้มโอ 
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- โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ในพ้ืนที่ตําบลแพรกหนามแดง และตําบลวัดประดู่ 

อําเภออัมพวา พ้ืนที่ดําเนินการ 310 ไร่ เกษตรกรจํานวน 16 ราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสมตามประกาศพ้ืนที่โซนน่ิง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอ ดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลนางลี่ อําเภออัมพวา พ้ืนที่
ดําเนินการ 510 ไร่ เกษตรกรจํานวน 144 ราย พ้ืนที่แปลงใหญ่ส้มโอไม่อยู่ในพ้ืนที่ความเหมาะสมตามประกาศพ้ืนที่
โซนน่ิงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดได้ดําเนินการตามความเหมาะสมของศักยภาพดิน 

ท่ีมา: สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 2561 
 

การขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์(Geographical Indication) หรือ GI 
 1.  ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 

-  วันที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 19 มีนาคม 2553 
-  วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณา 1 มีนาคม 2555 
-  ประวัติความเป็นมา จังหวัดสมุทรสงครามมีการปลูกส้มโอต้ังแต่ประมาณปี 2475 ปลูกครั้งแรก

ในพ้ืนที่ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที โดยมีเกษตรกรนําผลส้มโอจากบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรีมาบริโภคและได้นํา
เมล็ดมาเพาะปลูกแบบสวนหลังบ้าน หลังเตาตาล ปรากฏว่าผลผลิตมีคุณภาพดี จึงทําการขยายพ้ืนที่ปลูกสู่ตําบล
บางสะแก อําเภอบางคนที ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง และตําบลอ่ืนๆของจังหวัด ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
เป็นผลไม้ที่สร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเวลานานกว่า 30 ปี เน่ืองจากรสชาติ
ที่อร่อย ผลค่อนข้างใหญ่ หน่ึงผลมี 12-14 กลีบ กุ้งใหญ่ เบียดกันแน่นสีขาวอมเหลือง รสหวานถึงอมเปร้ียว
เล็กน้อยมีนํ้ามากแต่ไม่แฉะ มีเมล็ดเล็ก ส่วนใหญ่เมล็ดลีบ (ไม่มีเมล็ด) เก็บได้นานเป็นเดือนหลังการเก็บเก่ียว  
ในเดือนเมษายนจะมีรสชาติหวานอร่อยเป็นพิเศษ แต่จะออกสู่ตลาดมากอยู่ 2 ช่วงใหญ่ๆ คือเดือนเมษายนและ
สิงหาคม  

-  ขอบเขตที่ต้ังแหล่งภูมิศาสตร์  ขอบเขตพ้ืนที่การปลูกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ในตําบลบางขันแตก ตําบลท้ายหาด อําเภอเมือง  อําเภออัมพวา (ยกเว้นตําบลยี่สารและแพรกหนามแดง) และอําเภอ 
บางคนที 

-  การพิสูจน์แหล่งกําเนิด  ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามต้องปลูกในเขตพ้ืนที่ตําบลบางขันแตก                
ตําบลท้ายหาด อําเภอเมือง อําเภออัมพวา (ยกเว้นตําบลย่ีสารและแพรกหนามแดง) และอําเภอบางคนที 

- กระบวนการผลิต ต้องผ่านการควบคุม ตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงคราม รวมทั้งต้องมีหลักฐานกํากับเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับได้  
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แผนท่ีแสดงแหล่งภูมิศาสตร์ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ที่มาของข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
  
 2. ลิ้นจ่ีพันธุ์คอ่ม หรือหอมลําเจียก  

-  วันที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 10 มีนาคม 2551 
-  วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณา 1 มีนาคม 2555 
-  ประวัติความเป็นมา  สมุทรสงครามเป็นเมืองสามนํ้า (นํ้าจืด นํ้าเค็ม นํ้ากร่อย)  จึงมีพ้ืนที่เหมาะ

แก่การทํากสิกรรมเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามที่มีรสหวานอร่อย สีแดงสด ซึ่งผู้นํามาปลูกคน
แรกคือ นายติ มีแก้วกุญชร ชาวสวนตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา โดยนําเมล็ดมาจากตรอกจันทร์ ยานนาวา 
บางกอก เมื่อราวปี พ.ศ. 2397 ปรากฏว่าให้ผลเร็วภายใน 3 ปี ผลดกเต็มต้นมีสีแดงสด รสหวานอร่อย เดิมเรียก
พันธ์ุ “อีค่อม” เพราะต้นไม่ค่อยสูงมีลักษณะเป็นพุ่ม ต่อมาจึงตัดคําว่า “อี” ออก เพราะเห็นว่าไม่สุภาพ เหลือ
เพียง “ลิ้นจ่ีพันธ์ุค่อม”  

-  ขอบเขตที่ต้ังแหล่งภูมิศาสตร์  ขอบเขตพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบล
บางขันแตก อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที 

-  การพิสูจน์แหล่งกําเนิด ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม จะต้องปลูกในพ้ืนที่ตําบลบางขันแตก  
อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที แหล่งพันธ์ุลิ้นจี่ต้องมาจากสวนผลิตลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามเอง
หรือแหล่งที่เช่ือถือได้ 

- กระบวนการผลิต ต้องผ่านการควบคุม ตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกลิ้นจี่ค่อม
สมุทรสงคราม รวมท้ังต้องมีหลักฐานกํากับเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับได้    
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แผนท่ีแสดงแหล่งภูมิศาสตร์ลิ้นจ่ีพันธุค์่อม หรือหอมลําเจียก ที่มาของข้อมูล 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 

 
 
     3. พริกมันบางชา้ง 

- วันที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 8 มถิุนายน 2558 
-  วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณา 1 กันยายน 2559 
- ประวัติความเป็นมา  การเพาะปลูกพริกมันบางช้าง ในสมัยโบราณนิยมปลูกยกร่องหรือเรียกว่า

สวนเดียน ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง “แขวงบางช้าง” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความเจริญทั้งในด้าน
การเกษตรและการพาณิชย์มีตลาดค้าขายเรียกว่า “ตลาดบางช้าง” มีสินค้าขึ้นช่ือหลายอย่างและหน่ึงในน้ันคือ 
พริกบางช้าง พริกบางช้างนิยมใช้เป็นส่วนผสมในตํารับอาหารชาววัง โดยเฉพาะนํ้าพริกสูตรโบราณได้มีการระบุใช้
พริกบางช้างเป็นส่วนประกอบ เน่ืองจากพริกบางช้างเมื่อนําไปประกอบอาหารจะให้สีสด และมีรสชาติไม่เผ็ด
เกินไป ซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญของอาหารชาววัง 

- ขอบเขตที่ต้ังแหล่งภูมิศาสตร์   ขอบเขตพ้ืนที่การผลิตพริกบางช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ อําเภอ 
อัมพวา  อําเภอบางคนทีและอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

- การพิสูจน์แหล่งกําเนิด พริกบางช้างจะต้องมีการเพาะปลูกและผลิตในขอบเขตพื้นที่ 
แหล่งภูมิศาสตร์ตามกรรมวิธีที่สืบต่อกันมา 

-  กระบวนการผลิตต้องผ่านการควบคุม ตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตพริกบางช้าง 
รวมท้ังต้องมีหลักฐานกํากับเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับได้   
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3) ด้านอุตสาหกรรม 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามขนาดเงนิลงทนุและแรงงาน 
อําเภอ จํานวนโรงงาน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ รวมทั้งสิน้ 
เมือง 197 34 4 235 

อัมพวา 26 0 1 27 
บางคนที 47 9 7 63 
รวม 270 43 12 325 
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จํานวนโรงงานจําแนกรายหมวดอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ 

ลําดับที ่ กลุ่มอุตสาหกรรม จํานวน 
1 อุตสาหกรรมอาหาร 114 
2 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมท้ังการซอ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ 33 
3 ผลิตภัณฑ์โลหะ 29 
4 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 28 
5 ผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองกล 26 
6 การผลิตอ่ืนๆ 26 
7 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 22 
8 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 10 
9 ผลิตภัณฑ์จากพืช 9 
10 เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 8 
11 สิ่งทอ 5 
12 ผลิตโลหะขั้นมลูฐาน 5 
13 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 2 
14 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2 
15 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคม ี 2 
16 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 2 
17 อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกายยกเว้นรองเท้า 1 
18 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 1 
 รวม 325 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ,กันยายน 2561 
 

อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การแปรรูปอาหาร เป็นหลัก เช่น แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง และ
ห้องเย็น  การทํานํ้าปลา การทํานํ้าตาลสด การทํานํ้ามะพร้าวบรรจุขวด และกระป๋อง การทํานํ้าผลไม้บรรจุ
กระป๋อง รวม 325 โรงงาน แบ่งเป็น อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 235 โรงงาน อําเภออัมพวา 27 โรงงาน   อําเภอ
บางคนที 63 โรงงาน 

4) ด้านพาณิชยกรรม 
 

อําเภอ 

ประเภทการจดทะเบยีน 
รวมยอด บริษัทจํากัด ห้างหุน้ส่วนจาํกัด บริษัทมหาชนจํากัด 

ราย 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ราย 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ราย 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ราย 
ทุนจด

ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

เมือง
สมุทรสงคราม 

639 5,136.86 437 3,875.80 201 417.25 1 843.81

อัมพวา 115 914.10 92 845.80 23 68.30 - -
บางคนที 100 271.65 58 212.05 42 59.60 - -

รวม 854 6,322.61 587 4,933.65 266 545.15 1 843.81
 

   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
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  จังหวัดสมุทรสงครามมียอดการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 มียอดจดทะเบียน 
นิติบุคคลทั้งหมด 621 ราย ทุนจดทะเบียนรวมทั้งหมด 4,519,241,520 บาท และในปี พ.ศ. 2561 มียอด 
จดทะเบียน 845 ราย ทุนจดทะเบียน 6,322.61 ล้านบาท โดยประเภทการจดทะเบียนแบบบริษัทมากที่สุด และใน
ระดับอําเภอ พบว่า อําเภอเมืองมีทะเบียนนิติบุคคลมากที่สุด จํานวน 639 ราย ทุนจดทะเบียน 5,136.86 ล้านบาท 
รองลงมาคืออําเภออัมพวา  115 ราย ทุนจดทะเบียน 914.10 ล้านบาท  และอําเภอบางคนที 100  ราย ทุนจดทะเบียน 
271.65 ล้านบาท 

            

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มผู้ผลิต/ผูป้ระกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี 2560 (ราย) 

ผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการรายเดียว SMEs รวม 

108 222 12 343 
 

 

จํานวนผลิตภัณฑ์ จําแนกตามประเภท (ผลิตภัณฑ์) 

อาหาร เครื่องด่ืม ผ้าและ 
เครื่องแต่งกาย ของใช ้ สมุนไพร 

621 52 22 141 225 

 
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตามระดับการพัฒนา Quadrant 

ดาวเด่นสูส่ากล 
(A) คุณภาพสูง  
ผลิตได้มาก 

อนุรักษ์สรา้ง
คุณคา่ (B) 
คุณภาพสูง 
ผลิตน้อยช้ิน 

พัฒนาสู่การแข่งขัน 
(C) คุณภาพปาน
กลาง ผลิตได้มาก 

ปรับตัวสู่การแข่งขัน 
(D) ผลิตง่าย 
ได้จํานวนน้อย 

 
รวม 

129 43 213 668 1,053 
 

  
 
 

ยอดจําหนา่ย OTOP (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ม.ค. – ส.ค.) 

444,560,000 482,000,000 540,292,295 657,864,908 587,026,173 
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   จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้การขายสินค้า OTOP สูงข้ึนเรื่อยๆ โดยจังหวัดมี
ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งสิ้น 343 ราย และขณะน้ีมีผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวนทั้งหมด 1,053 ผลิตภัณฑ์          
มียอดการจําหน่ายสูงขึ้นทุกปี จากปี 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 มียอดการจําหน่ายเพ่ิมขึ้น 142,466,173 ล้าน
บาท แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสงครามมีการปรับตัวเพ่ือพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพโดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ดาวเด่นสู่สากล (A) คุณภาพสูงได้ 129 ผลิตภัณฑ์ จากทั้งหมด 1,053 ผลิตภัณฑ์  

 
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาษีจัดเก็บ
กรมสรรพากร 

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รายได้ต่อปี 
 

1,431.095 1,175.674 1,364.399  1,387.188 

(หน่วย : พันล้านบาท) 
ท่ีมา :  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสมุทรสงคราม  

 
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร จําแนกเป็นรายปี โดยปี พ.ศ.2560  มีอัตราการจัดเก็บเพ่ิมจาก  ปี พ.ศ.2559 

22.789 พันล้านบาท 

5) ด้านการท่องเที่ยว 
       สถิติการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
รายละเอียด ปี 2559 – 2560 อัตราการเพิ่มขึ้น 

(%) ม.ค.-ธ.ค.2560 ม.ค.-ธ.ค.2559 
รายได้จากการท่องเท่ียว 3,037.25 ล้านบาท 2,109.49 ล้านบาท + 43.98 % 

คนไทย 2,955.15 ล้านบาท 2,053.19 ล้านบาท + 43.93 % 
คนต่างชาติ 81.69 ล้านบาท 56.30 ล้านบาท + 45.10 % 

จํานวนผูเ้ย่ียมเยือน 2,211,100 คน 1,598,052 คน + 0.38 % 
คนไทย 2,188,433 คน 1,555,876 คน + 0.41 % 

คนต่างชาติ 58,667 คน 42,176 คน + 0.39 % 
จํานวนนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับข้อมูล 601,819 คน - 

คนไทย ยังไม่ได้รับข้อมูล 595,611 คน - 
คนต่างชาติ ยังไม่ได้รับข้อมูล 6,158 คน - 

จํานวนนักทัศนาจร ยังไม่ได้รับข้อมูล 996,233 คน - 
คนไทย ยังไม่ได้รับข้อมูล 960,215 คน - 

คนต่างชาติ ยังไม่ได้รับข้อมูล 36,018 คน - 
    ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าในปี  พ .ศ .2560 จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนผู้มาเ ย่ียมเยือน               

2,211,100 คน ในจํานวนน้ีแบ่งเป็น คนไทย 2,188,433 คน ชาวต่างชาติ 58,677 คน และมีรายได้จาก 
การท่องเที่ยว 3,037.25 ล้านบาท จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงครามมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559  เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งใช้เวลาระยะสั้นและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก
อีกทั้ง ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดงานท่องเที่ยวและแสดงสินค้าเพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว 
หลากหลายแห่งและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามปฏิทิน
การท่องเที่ยว ดังตารางต่อไปน้ี 

ปฏิทินการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

เดือน กิจกรรม /ประเพณี  สถานทีจั่ดงาน 
มกราคม เทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม 

จําหน่ายส้มโอพันธ์ขาวใหญ่จากเกษตรโดยตรงและ
จําหน่ายสินค้าชมุชน 

บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวดัสมุทรสงคราม 

 เดิน-วิ่ง ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตําบลบางนกแขวก  
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

กุมภาพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 อัมพวา วาเลนไทน์ ตลาดน้ําอัมพวา และอุทยาน ร .2  
มีนาคม มหกรรมว่าวไทย “ศึกเจ้าเวหา” และสืบสานว่าวไทย 

“เล่นว่าวกลางแม่น้ํา” 
ณ กลางแม่น้ําแม่กลอง บริเวณวัดช่องลมวรรณาราม     
และหน้าวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อําเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจําปี 2559 บริเวณหน้าศาลากลางจงัหวัดสมุทรสงคราม 
เมษายน งานประเพณีกวนกาละแมรามัญ ณ วัดศรัทธาธรรม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 งานเทศกาลลิ้นจี ่ในพ้ืนท่ี ได้แก่ 

งานส้มโอดี ลิ้นจี่หวาน  
งานเทศกาลลิ้นจี ่  
ถนนสายลิ้นจี่  

ณ วัดอินทาราม 
ณ วัดบางสะแก 
ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ณ ค่ายบางกุ้ง 

 งานประเพณีสงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดปากสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 งานนมัสการและสรงน้ําหลวงพ่อบ้านแหลม  ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 งานสงกรานต์อุทยาน ร.2 ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด ณ บริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  

ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
เมษายน-
พฤษภาคม 

งานเมืองไทย ตลาดน้ําอัมพวา เดินว่ิงมินิมาราธอน ณ บริเวณตลาดน้ําอัมพวา 

 ตะวันรอนดอนหอยหลอด หมู่ท่ี 4 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 สืบสานวัฒนธรรม ไทยทรงดํา )วัดบังปืน(  บริเวณวัดบางปืน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
 งานกินกุ้งแม่น้ํา แม่กลอง ณ ตลาดน้ําบางน้อย ณ ตลาดน้ําบางน้อย อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม 
มิถุนายน-
กรกฎาคม  

งานมหากุศลอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม 
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เดือน กิจกรรม /ประเพณี  สถานทีจั่ดงาน 
สิงหาคม งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ บริเวณหน้าศาลากลางจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 งานศิลปะบรรเลง เพลงอัมพวา ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อําเภออัมพวา 
 งานมหกรรมอาหารริมเข่ือนอัมพวา บริเวณริมเข่ือนอัมพวา ตลาดน้ําอัมพวา 
 เทศกาลอาหารไทยในอัมพวา โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
กันยายน งานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก น้ําตาลทราย       

 
      

ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ  อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  

ตุลาคม งานกีฬาพ้ืนบ้าน ตลาดน้ําท่าคา  ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 งานประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีกฐินทางน้ํา วัดบางนางลี่ใหญ่ ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ธันวาคม งานประจําปีวัดเขาย่ีสาร ณ วัดเขาย่ีสาร 
 งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 
 งานเทศกาลของขวัญ ลานดนตรี รับขวัญวันปีใหม่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
 ตักบาตรพระพายเรือทางน้ํา ส่งท้ายปีเก่า บริเวณตลาดน้ําบางน้อย อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 อัมพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่ ณ ตลาดน้ําอัมพวา 
 สวดมนต์ข้ามปี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 

 
6)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ทรพัยากรป่าไม ้
 จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน่ืองจากได้ถูกเพิกถอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2501 สภาพ
พ้ืนที่ที่มีเป็นพันธ์ุไม้ป่าชายเลน โดยมีพ้ืนที่ป่าชายเลน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธ์ิของ
ราษฎร และป่าชายเลนบนพ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเล ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม               
ซึ่งป่าชายเลนที่เป็นกรรมสิทธ์ิของราษฎรเป็นพ้ืนที่ป่าไม้โกงกางเพ่ือใช้เผาถ่าน อยู่ในตําบลย่ีสาร และตําบล 
แหลมใหญ่ รวมเน้ือที่ปลูกประมาณ 10,000 ไร่ ส่วนป่าชายเลนบนพ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเล ตําบลคลองโคน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้ังแต่ปี 2545 ถึงปี 2559 เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสงครามได้ดําเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่าตามโครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลนบนพ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเล ตําบลคลองโคน 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มาต้ังแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่              
ป่าชายเลน  3  ลักษณะ  คือ 

1. ป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของราษฎร 
ป่าชายเลนเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ของประชาชน และป่าชายเลนที่เป็นพ้ืนที่ปลูกป่าไม้โกงกางในที่ดิน

กรรมสิทธ์ิเพ่ือการเผาถ่านไม้โกงกางของราษฎรในท้องที่ต.ย่ีสาร อ.อัมพวา และ ต.แหลมใหญ่  อ.เมืองฯ รวมเน้ือที่
ปลูกประมาณ 6,000  ไร่ 

2. ป่าชายเลนบนพื้นท่ีงอกชายฝั่งทะเล   
 ป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล เป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลนบนพ้ืนที่งอกชายฝั่งทะเล 

ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2534 ถึงปี 2558 ได้เน้ือที่ป่า 2,598 ไร่ 3 งาน จังหวัด
สมุทรสงครามได้ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ชายทะเล จํานวน  6 แปลง เน้ือ
ที่ 1,884 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ออก ณ  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2543 
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3. ป่าชายเลนที่ปลูกขึ้นหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
 จังหวัดสมุทรสงครามได้มีโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ 

ตําบลบางแก้ว  ตําบลบางจะเกร็งและตําบลแหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยเร่ิมโครงการต้ังแต่ 
ปีงบประมาณ 2553 และมีแผนการดําเนินการถึงปี 2559 และพ้ืนที่หลังแนวไม้ไผ่ ได้ดําเนินการปลูกป่าชายเลน 
เพ่ือให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งย่ังยืน ป้องกันแนวไม้ไผ่ไม่ให้พังลง และเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างย่ังยืน 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ไม่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจําพวกหญ้าทะเล และปะการัง              
มีเพียงแต่ป่าชายเลน จากรายงานสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 พบว่า                
จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วระยะทางประมาณ 15.54 กิโลเมตร 
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ปี (พ.ศ.)  
ท่ีมา :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 

   
ทรัพยากรดนิ  

 สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งมีต้นกําเนิดจากการทับถมของตะกอนนํ้าทะเล และตะกอนแม่นํ้า            
จนกลายเป็นดินปากแม่นํ้า และค่อยๆแข็งตัวขึ้นจนสามารถต้ังถิ่นฐานได้ และมีดินบางส่วน เป็นป่าชายเลนสภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. ที่ราบชายฝั่งทะเลนํ้าท่วมถึง 
2. ที่ราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึง 

สภาพดินของจังหวัด จากการสํารวจ ศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในจังหวัดสมุทรสงคราม         
ได้จําแนกดินออกเป็น 2 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุดดินที่ 8x และ 12 มีเน้ือที่รวม 145,472 ไร่ หรือร้อยละ 55.43 
และเป็นหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วย ได้แก่ แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า พ้ืนที่นํ้า พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่อยู่อาศัย 
มีเน้ือที่รวม 116,970 ไร่ หรือร้อยละ 44.57 ของเน้ือที่ทั้งหมด  
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สัญลักษณ์กลุ่มชุดดิน คําอธิบาย เน้ือที ่
ไร่ ร้อยละ 

8x กลุ่มชุดดินที่ 8 และเป็นดินเค็ม มีความลาดชัน 0 - 1 เปอร์เซน็ต์ 143,312 54.61 
12 กลุ่มชุดดินที่ 12 มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซน็ต์ 2,160 0.82 
AQ พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 88,474 33.71 
W แหล่งน้ํา หนองและบึง 3,440 1.31 
SF พื้นที่นาเกลือ 13,677 5.21 
U พื้นที่อยูอ่าศัย 11,379 4.34 
 รวมเน้ือที่ทัง้หมด 262,442 100 

ท่ีมา : สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสงคราม 

 
 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 สภาพการใช้ที่ดินของจังหวัดสมุทรสงครามพบว่ามีการใช้ที่ดินจําแนกเป็น 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมมากท่ีสุด มีเน้ือที่ 178,671 ไร่ หรือร้อยละ 68.60 ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผล  
ไม้ผลที่ปลูกมากได้แก่ มะพร้าว ลิ้นจี่ และส้มโอ ตามลําดับ รองลงมาเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย มีเน้ือที่ 38,278 ไร่ หรือ
ร้อยละ 14.70 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้มีเน้ือที่ 18,168 ไร่ หรือร้อยละ 6.89 ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ป่าชายเลนสมบูรณ์ และลําดับสุดท้ายเป็นพ้ืนที่ นํ้า ส่วนใหญ่เป็นลําห้วย ลําคลองใหญ่น้อยมากมาย 
แยกออกมาจากแม่นํ้าแม่กลอง กระจายอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ มีเน้ือที่ 8,847 ไร่หรือร้อยละ 3.40 ของพ้ืนที่จังหวัด 
  

การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2554-2560 
หน่วย : ไร่ 

ท่ีมา : สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรสงคราม (ตุลาคม 2561) 
 

คุณภาพแหล่งน้ํา 
1. คุณภาพน้าํแม่น้ําแม่กลอง 
สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่นํ้าแม่กลอง 

ปี พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาจากการใช้เกณฑ์ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป หรือ Water Quality Index (WQI) ของกรม
ควบคุมมลพิษ เปรียบเทียบกับคุณภาพนํ้าในปี พ.ศ. 2558 – 2560 แยกรายสถานีพบว่า คุณภาพแม่นํ้าแม่กลอง
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 – 2560 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

ป ี เนื้อที่
ทั้งหมด 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (Agricultural landuse) 

พ้ืนที่
น้ํา เนื้อที่ป่าไม้

ที่อยู่อาศัย ที่นา ที่
พืช
ไร่ 

ที่ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น 

ที่สวน
ผัก 

และไม้
ดอก 
ไม้

ประดับ

ที่ทุ่ง
หญ้า
เลี้ยง
สัตว์ 

พ้ืนที่
เพาะเล้ียง
สัตว์น้ํา 

พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด 

2554 260,442 33,390 2,216 - 100,351 861 285 75,375 23,638 8,856 15,450 
2555 260,442 33,390 2,216 - 100,371 861 285 75,375 23,638 8,856 15,450 
2558 260,442 33,390 4,572 - 101,242 642 265 71,502 18,771 8,945 17,128 
2560 260,442 33,390 3,710 7 103,410 326 322 70,896 16,478 8,847 18,168 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผวิดิน (แม่น้ําแม่กลอง) ปี พ.ศ. 2560 
 

 

สถานี 
 

ที่ต ั้ง 
ค่า WQI แนวโน้ม 

คุณภาพน้ า 2558 2559 2560 
MK01 ปากน้ําแม่กลอง อำเภอเมืองจังหว ัดสมุทรสงคราม 66 67 69 ดีขึ้น 
MK02 หน ้าโรงพยาบาลสมเด ็จพระพ ุทธเล ิศหล ้า อำเภอเม ือง 

จังหว ัดสมุทรสงคราม 
64 66 67 ดีขึ้น 

MK03 สะพานสมเด็จพระศร ีสุริเยนทร์ อำเภออ ัมพวา 
จังหว ัดสมุทรสงคราม 

63 67 67 ดีขึ้น 

MK04 สะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ อำเภอบางคนท ี 
จังหว ัดสมุทรสงคราม 

68 66 68 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 
 

ที่มา  : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี, 2560 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า 
  ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบในบริเวณป่าชายเลน มีทั้งพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ลิงแสม นาก 
ค้างคาว เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์คร่ึงบกครึ่งนํ้า ได้แก่ กิ้งก่า เต่า เป็นต้น สัตว์นํ้า ได้แก่ หอย ปู ปลา 
ชนิดต่างๆ สัตว์จําพวกแมลง ได้แก่ หิ่งห้อย ผีเสื้อกลางคืน เป็นต้น สัตว์จําพวกนก ได้แก่ นกยาง เหย่ียว นกกานํ้า 
เป็นต้น อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ยังเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเป็นถิ่นอาศัยของเหี้ย                
(Varanus salvator) สัตว์คุ้มครองลําดับที่ 91 คือ แหล่งนํ้าสะอาด และมีสัตว์นํ้าอุดมสมบูรณ์ จึงทําให้เห้ียมี 
การขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็ว และกระจายอยู่ทั่วไปในแม่นํ้าลําคลอง ร่องสวน และได้สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ราษฎรในจังหวัด โดยเฉพาะราษฎรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ทําบ่อปลา บ่อกุ้ง อีกทั้งมีปัญหาลิงแสม                 
(Macaca fascicularis) สัตว์คุ้มครองลําดับที่ 154 ลิงแสม ทําลายทรัพย์สิน รื้อหาอาหารในบ้านเรือน เน่ืองจาก 
มีจํานวนมากข้ึน แต่พ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติลดลง 

   ท่ีมา :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 2561 
 
ด้านระบบชลประทาน 
 ทรัพยากรนํ้า 
  ประเภทของแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ 

แม่นํ้าสายหลัก ได้แก่ แม่นํ้าแม่กลอง ต้นกําเนิดจากแควน้อยและแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี ไหล
ผ่านจังหวัดราชบุรี อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม แม่นํ้า
แม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

(1.1) คู/ คลอง/สําราง ได้แก่ 
1)  คลองดําเนินสะดวก เป็นคลองขุดเช่ือมแม่นํ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครและแม่นํ้าแม่

กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม คลองดําเนินสะดวกไหลผ่านตําบลบางนกแขวก  อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร 

2)   คลองบางน้อย  แยกจากคลองยายแพง อําเภอบางคนที ไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลอง                
บริเวณตําบลกระดังงา  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 

3)  คลองอัมพวา แยกจากคลองดาวโด่ง อําเภออัมพวาไหลลงสู่แม่นํ้าแม่กลอง ตําบลนาง
ตะเคียน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร 

4) คลองวัดประดู่ แยกจากแม่นํ้าอ้อม ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา ไหลลงไปทางใต้เป็น
เส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร 

5)  คลองปลายโพงพาง แยกจากคลองบางแค  ตําบลบางนางลี่  อําเภออัมพวา  ไหลผ่านลง
แม่นํ้าแม่กลองบริเวณตําบลสวนหลวง  อําเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 

6)  คลองย่ีสาร เริ่มจากคลองขุดกํานันสมบูรณ์   ตําบลย่ีสาร  อําเภออัมพวา ไหลลงแม่นํ้า
บางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ไหลอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ                 
6 กิโลเมตร 

7) คลองบางปืน แยกจากคลองบัว  ตําบลนางตะเคียน  ไหลออกสู่แม่นํ้าแม่กลอง ตําบล
นางตะเคียน  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 

8)  คลองแม่กลอง เป็นคลองขุดเช่ือมระหว่างแม่นํ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครกับแม่นํ้า 
แม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม คลองแม่กลองไหลผ่านอําเภอเมืองสมุทรสงครามมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร  

9) คลองบางบ่อ แยกจากคลองแม่กลอง ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม                
ไหลลงอ่าวไทย บริเวณตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 
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10) คลองพรมแดน แยกจากคลองแม่กลอง เป็นคลองกั้นเขตแดนระหว่าง จังหวัด

สมุทรสงคราม กับจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงอ่าวไทยบริเวณตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  
มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร  

11) คลองแควอ้อม แยกจากแม่นํ้าแม่กลอง อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ไหลออกสู่แม่นํ้า 
แม่กลอง ตําบลเหมืองใหม่  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ช่วงไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม  
มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร  

12)  คลองประชาชมช่ืน แยกจากแม่นํ้าแม่กลอง  ตําบลสวนหลวง  อําเภออัมพวา ไหลลงไป
ทางใต้ถึงคลองขุดดอนจ่ัน ตําบลบางขันแตก อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวประมาณ 6 
กิโลเมตร  

13) คลองขุดกํานันสมบูรณ์ แยกจากคลองขุดน้อย  ตําบลปลายโพงพาง  อําเภออัมพวา ถึง
คลองย่ีสาร ตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 

14) คลองขุดดอนจ่ัน  แยกจากคลองประชาชมช่ืน ตําบลบางขันแตก อําเภออัมพวา ถึง
คลองย่ีสาร อําเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร 

 (1.2)  ปริมาณนํ้า  
- ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในจังหวัด  1,259  ลูกบาศก์เมตร 

 - ปริมาณนํ้าท่า   424  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
 - ปริมาณนํ้าที่เก็บกัก  -  ลูกบาศก์เมตร 

  (1.3)  พ้ืนที่ชลประทาน และพื้นที่นอกชลประทาน 
   - พ้ืนที่ชลประทาน  75,320  ไร่ 
   - พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 185,122 ไร่ 

  (1.4)  ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ (เช่นด้านเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค ฯลฯ) 
   - ด้านเกษตร   139.28  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
   - อุตสาหกรรม   4.45  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 

แหล่งน้าํธรรมชาติ/แม่น้าํคลองธรรมชาติในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

อําเภอ จํานวนแม่น้าํ 
ห้วยลําธารคลองธรรมชาติ(คลอง) ห้วยลําธารคลองธรรมชาติทีส่ามารถใช้ในฤดูแล้ง(สาย) 

เมือง 63 63 
อัมพวา 136 136 
บางคนที 136 136 
รวม 335 335 

                                                              ท่ีมา :  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2561 
 

 บ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดอยู่ในพ้ืนที่แหล่งนํ้าบาดาลที่สมบูรณ์ให้นํ้ามากอันเน่ืองมาจากพื้นที่

ทั้งหมดของจังหวัดถูกรองรับด้วยตะกอนหินร่วนซึ่งเป็นตะกอนนํ้าพา ปริมาณนํ้าที่จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ใน
ช้ันกรวด และทรายอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ในช้ันดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่า 
2 ลบ.ม./ชม. ความลึกสําหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยท่ัวไปอยู่ในช่วง 70 – 110 เมตร  และสามารถจัดแบ่ง
คุณภาพนํ้าบาดาลออกเป็น 2 พ้ืนที่ คือ 
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1. พ้ืนที่นํ้าจืดคุณภาพปานกลาง ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของแม่นํ้าแม่กลอง (มีทิศทาง 

การไหลจากทิศตะวันตกของพ้ืนที่ตอนบนมาทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ตอนกลาง) หรือพ้ืนที่ทางตอนเหนือของ
จังหวัด ได้แก่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอําเภอบางคนที พ้ืนที่ทางตอนบนของ อําเภออัมพวา ครอบคลุมบริเวณทั้งหมด
ของ ตําบลท่าคา ตําบลบางช้าง ตําบลอัมพวา และบริเวณบางส่วนของตําบลเหมืองใหม่ ตําบลแควอ้อม 
ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี่ ตําบลปลายโพงพาง และพื้นที่ทางตอนบนของ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
ครอบคลุมบริเวณทั ้งหมด ตําบลนางตะเคียน ตําบลลาดใหญ่ ตําบลคลองเขิน ตําบลบ้านปรก บริเวณ 
เกือบทั้งหมดของตําบลบางจะเกร็ง ตําบลบางแก้ว และบริเวณส่วนล่างของตําบลแม่กลอง ตําบลท้ายหาด ตําบล 
บางขันแตก ซึ่งมีค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายนํ้าอยู่ในช่วง 500 – 1,500 มก./ล. 

2.  พ้ืนที่นํ้ากร่อยถึงนํ้าเค็ม ซึ่งอยู่บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกของแม่นํ้าแม่กลองหรือพ้ืนที่ 
ทางตอนใต้ของจังหวัด อันได้แก่ พ้ืนที่ทางตอนล่างของอําเภออัมพวา ครอบคลุมบริเวณทั้งหมดของ ตําบลย่ีสาร 
ตําบลแพรกหนามแดง ตําบลวัดประดู่ บริเวณส่วนใหญ่ของตําบลปลายโพงพาง และบริเวณบางส่วนของ ตําบล
เหมืองใหม่ ตําบลแควอ้อม ตําบลบางแค ตําบลบางนางลี่ มีค่าสารทั้งหมดที่ละลายนํ้าได้มากกว่า 1,500 มก./ล. 
โดยรอยต่อระหว่างพ้ืนที่นํ้าจืดและพ้ืนที่นํ้ากร่อยถึงเค็ม อยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ช้ันนํ้า
บาดาลท่ีให้ปริมาณนํ้ามาก คือช้ันนํ้าบาดาลที่ 2 และช้ันนํ้าบาดาลที่ 3 ซึ่งช้ันนํ้าบาดาลที่ 3 จะมีคุณภาพดีกว่าช้ัน
น้ําบาดาลที่ 2 โดยความเค็มในชั้นบาดาลที่ 3 จะเจือจางกว่าช้ันนํ้าบาดาลที่ 2 ทําให้ช้ันนํ้าบาดาลที่ 3 มีคุณภาพ
ดีกว่าช้ันนํ้าบาดาลที่ 2 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีบ่อบาดาลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2561 จํานวน 240 บ่อ  
โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จํานวน 227 บ่อ ซึ่งแบ่งประเภทของการใช้นํ้าบาดาลเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ อุปโภคบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม  โดยใช้ประโยชน์ด้านอุปโภคบริโภคมากที่สุด  รายละเอียด
ตามตารางดังน้ี 

 
 

จํานวนบ่อบาดาลในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสงคราม แยกรายอําเภอ ปี พ.ศ. 2561 
ประเภทการใช้

ประโยชน ์
จํานวนบ่อบาดาล (บ่อ) 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที รวม 
อุปโภค-บริโภค 83 27 1 111 
ธุรกิจ 106 13 1 120 
เกษตรกรรม 5 3 1 9 

รวม 194 43 3 240 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 2561 

 

   
 

ข้อมูลปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกในรอบปี 2559-2560 

ท่ีมา :  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 2561 
  

 จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ประมาณ 260,442 ไร่ โดยทั่วไปมีปริมาณนํ้าท่าโดยเฉล่ีย ซึ่งปริมาณนํ้าท่า
ของจังหวัดสมุทรสงครามในปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณน้ําฝนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และจังหวัดมี
ประตูระบายนํ้าที่รับผิดชอบ  จํานวน 16 แห่ง 
 
 

ปริมาณนํ้าฝน (มม.) และจํานวนวันที่ฝนตกในจังหวัด 
2555 2556 2557 2558  2559 2560 

1441 ม.ม. 1203 ม.ม. 1088 ม.ม. 846 ม.ม. 1021. มม. 1589. มม. 
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ข้อมูลประตูระบายน้าํในจังหวัดสมุทรสงคราม (จํานวน 16 แห่ง) 
ลําดับ ประตูระบายน้ํา ตําบล อําเภอ คันก้ันน้ําเค็ม กม. 

1 ปตร.บางหัวหญ้า แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายสถานีรถไฟบางเค็ม-แพรก
หนามแดง  0+038 

2 ปตร.คลองวัว แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายสถานีรถไฟบางเค็ม-แพรก
หนามแดง  3+357 

3 ปตร.คลองผีหลอก แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายแพรกหนามแดง  0+190 

4 ปตร.สมังา แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายแพรกหนามแดง  3+040 

5 ปตร.แพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายแพรกหนามแดง  3+580 

6 ปตร.คลองตากิม แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 8+857 

7 ปตร.คลองตามน แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 9+700 

8 ปตร.สะพานหัน แพรกหนามแดง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 9+980 

9 ปตร.ขุดสมบูรณ์ ย่ีสาร อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 10+765 

10 ปตร.คลองเจ็ก ย่ีสาร อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 11+096 

11 ปตร.คลองบํารุงสิทธิ ์ ย่ีสาร อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย 12+190 

12 ปตร.ยายเจิม ย่ีสาร อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายอัมพวา 14+134 

13 ปตร.คลองขุดเล็ก ปลายโพงพาง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายอัมพวา 15+314 

14 ปตร.ลําประโดง ปลายโพงพาง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายอัมพวา 16+230 

15 ปตร.คลองจาเจียก ปลายโพงพาง อัมพวา คันก้ันนํ้าเค็มสายอัมพวา 16+500 

16 ปตน.-ปตร. ปลายคลองแม่กลอง บ้านปรก เมือง คันก้ันนํ้าเค็มสายอัมพวา-เอกชัย 6+500 

ท่ีมา :  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 2561 
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ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ ในจังหวัดสมุทรสงครามที่สําคัญ มีอยู่ 3 ชนิด  ได้แก่ 
 1. ภัยหนาว  เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม  
 2. ภัยแล้ง เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ภัยแล้ง จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ 

ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม  การขาดแคลนนํ้าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงเป็นเวลานาน
จนก่อให้เกิดความแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชน ภัยแล้งจะเกิดใน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน 
ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีปริมาณฝนลดลงเป็นลําดับ จนกระท่ังเข้าสู่ฤดูฝนในช่วง
กลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ซึ่งภัยแล้งลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี และช่วงกลางฤดูฝน ประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ทั้งน้ี จังหวัดไม่มีการประกาศภัยแล้งเกิดขึ้น 

 3. อุทกภัย เกิดข้ึนในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน และมิถุนายน – กันยายน ในช่วงน้ีหลาย
พ้ืนที่ในจังหวัดสมุทรสงครามจะมีฝนตกชุกและตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดนํ้าไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่า
ปกติ นํ้าทะเลหนุนสูง นํ้าปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้ามาท่วมในพ้ืนที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายนํ้าที่สมบูรณ์ 
และทําความเสียหายแก่พ้ืนที่ทําการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน อุทกภัยในจังหวัดมักจะมีลักษณะการเกิด     
นํ้าท่วมขัง/นํ้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็นสภาวะนํ้าท่วมหรือสภาวะน้ําล้นตลิ่ง ที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากระบบระบายน้ําไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณ
น้ันๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ นํ้าท่วมขัง
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายนํ้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเน่ืองจากไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน ทั้งน้ี ในช่วงปี พ.ศ.
2557 – 2560 จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีอุทกภัยเกิดขึ้น 

 
 

สถานการณด์้านขยะมูลฝอยในจังหวัดสมุทรสงคราม 
1) ขยะมูลฝอยในชุมชน 

จากการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2560 
พบว่าในจังหวัดสมุทรสงคราม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น จำนวน 35 แห่ง โดยจําแนกเป็น เทศบาลเมือง  
1 แห่ง เทศบาลตําบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 26 แห่ง และจากการคํานวณ ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กับฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขต
การปกครองในระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน                
เทศบาลตำบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราการผลิต
ขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 กก./คน/วัน พบว่า ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณขยะมูล ฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมด             
จํานวน 67,733.05 ตัน/ปี หรือประมาณ 185.57 ตัน/วัน โดยมีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการดําเนินการ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 33 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนกากไปกําจัด จํานวน 
51,465.00 ตัน/ปี หรือประมาณ 141.00 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 75.98 ของปริมาณขยะ มูลฝอยที่เกิดขึ้น  
ทั้งจังหวัด มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดจํานวน 31,879.10 ตัน/ปี หรือประมาณ 87.34 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
47.07 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั้งจังหวัด และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ จํานวน 18,928.90 
ตัน/ปี หรือประมาณ 51.86 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด
สมุทรสงคราม ดังตารางต่อไปน้ี 
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ขยะท่ีได้รับการ
จัดการอย่าง
ถูกต้อง
ขยะท่ีเก็บขนไป
กําจัด

ขยะท่ีนํากลับไป
ใช้ประโยชน์

 
 2)  สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  

ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยต้ังอยู่ในพ้ืนที่มีเพียงสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย 1 แห่ง ต้ังอยู่ในตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดําเนินการโดย บริษัท เอสเอ็นที 
เทค จํากัด มีรูปแบบการดําเนินงานโดยระบบคัดแยก ส่วนที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จึงจะนําไปกำจัด ยัง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ที่มีการกําจัดด้วย
วิธีการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ทั้งน้ีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมดจ้างเอกชนดำเนินการ ซึ่งมีทั้งดําเนินการเก็บขนเอง แต่จ้างเอกชนกําจัดและจ้าง
เอกชน ทั้งดำเนินการเก็บขนและกำจัด  

3)  ของเสียอันตรายจากชุมชน 
จากการสํารวจข้อมูล และผลการศึกษาตามโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินปริมาณ

ซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2555 ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งพบว่าจังหวัด
สมุทรสงคราม คาดการณ์ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดข้ึน ในปี 2560 ประมาณ 1,381.77 ตัน/ปี ซึ่ง
คาดการณ์จากอัตราการเกิดของเสียอันตรายโดยเฉลี่ย 7.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นซาก ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Equipment : WEEE) ประมาณ 898.15 ตัน 
หรือประมาณร้อยละ 65 และของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารเคมี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ประมาณ 483.62 ตัน/ปี หรือประมาณร้อยละ 35 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการ
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดต้ังภาชนะรองรับของเสียอันตรายจาก 
ชุมชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรวบรวมไว้เพ่ือรอการรวบรวมส่งยัง 
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ศูนย์รวบรวมของจังหวัดและนําไปกําจัดต่อไป ซึ่งในระดับจังหวัด มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มกันในการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม  โดยมีเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ ซึ่งได้เริ่มดําเนินการในพ้ืนที่ของตนเองก่อน จากน้ันจึงจะให้
การสนับสนุนและบริการกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต่อไป     

4)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
จากการดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลักดันนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ต้ังแต่ปี 2557 โดยระบุให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติ มีการกําหนดแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”            
ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีแนวทางการ บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด ดังน้ี (1) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม            
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดให้เป็นไปตาม Roadmap            
การจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถดําเนินการได้อย่างเป็น
ระบบ (2) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มกันในการ เก็บรวบรวม
และขนส่งของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม โดยมีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ
(3) ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการให้มีการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ต้นทางโดยใช้หลัก 3R 

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 (ราชบุรี) เดือนกันยายน 2561 

7) ด้านความมั่นคง 
     จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาวและมีแม่นํ้า ลําคลอง ลําประโดง เป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็น

ปัจจัยสําคัญที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ และขณะเดียวกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ คณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ                
บูรณาการกลุ่มภารกิจด้านความม่ันคงของจังหวัด ได้กําหนดปัญหาภัยคุกคามที่สําคัญของจังหวัดตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) จังหวัดมีภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
จํานวน 3 ปัญหาที่สําคัญ คือ 1.ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 2. ปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3.ปัญหายาเสพติด 

1) ปัญหาเรื่อง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย       
   สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว 

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางาน  ทั้งสิ้น  13,746  คน   แยก
เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว  และกัมพูชา  จํานวน  13,405  คน  และคนต่างด้าวสัญชาติ            
อ่ืน ๆ  จํานวน  341  คน  แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  ได้รับใบอนุญาตทํางานทั้งสิ้น  
13,405  คน  โดยแยกเป็น  4  กลุ่ม  ดังนี้ 
 

กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
จํานวนแรงงานต่างดา้ว 

รวม กัมพูชา ลาว เมียนมา 
1. พิสูจน์สัญชาติ 9,760 319 152 9,289 
2. ประมงทะเล/แปรรูปสัตว์นํ้า (1 พ.ย. 62) 2,159 5 9 2,145 
3. กลุ่มนําเข้า  MOU 1,176 148 186 842 
4. บัตรสีชมพู  (30 มิ.ย. 61) 310 140 31 139 

รวมทั้งหมด 13,405 612 378 12,415 
  

58



 
คนสัญชาติอ่ืน ๆ  ที่ได้รับใบอนุญาตทํางานจํานวน  341  คน  โดยแยกเป็นสัญชาติดังน้ี 

 

กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
จํานวนคนต่างด้าว 

รวม ฟิลิปปินส์ จีน กระเหรี่ยง อ่ืน ๆ 

1.  คนต่างด้าวเข้าเมืองช่ัวคราว  (NON B) 88 33 15 - 40 

2.  คนต่างด้าวพ้ืนที่สูง 253 - - 98 155 

รวม 341 33 15 98 195 
 

 แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา  จํานวน  13,405  คน  ได้รับอนุญาตให้
ทํางานในตําแหน่งกรรมกร  12,987  คน  ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง  95  คน  และงานรับใช้ในบ้าน              
323  คน  โดยทํางานในประเภทกิจการประมงทะเลมากที่สุดจํานวน  2,430  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.13  
รองลงมากิจการต่อเน่ืองประมงทะเล  1,754  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.09  กิจการก่อสร้าง  1,566  คนคิดเป็น
ร้อยละ  11.67  กิจการต่อเนื่องการเกษตร  1,423  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.62  กิจการแปรรูปสัตว์นํ้า  1,360  
คน  คิดเป็นร้อยละ  10.15  กิจการอ่ืนๆ  4,549  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.93  และงานรับใช้ในบ้าน  323  
คน  คิดเป็นร้อยละ  2.41 
 
               การดําเนนิการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามนโยบายรัฐบาล 
     จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ การนําแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาทํางานเพ่ือไม่ให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดจึงมีความจําเป็น และได้ให้ความสําคัญกับ
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้าสู ่กระบวนการจ้างงานที่ถูกต้อง  ลดปัญหาแรงงานต่างด้าว             
ผ ิดกฎหมายและการค ้ามน ุษย ์เ พื ่อ ให ้สอดคล ้องก ับนโยบายร ัฐบาล   ซึ ่ง ในป ีงบประมาณ   2560               
ต่อเนื่องปีงบประมาณ  2561  จังหวัดสมุทรสงครามได้ดําเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ที่สําคัญ  ได้แก่ 
 จัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 
  จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามขึ้นในปี  2559  
มีที่ทําการอยู่  ณ  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในกิจการประมงทะเลแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและส่งเสริมให้มีการนําเข้า
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง  โดยมีภารกิจการ  5  ด้าน  ได้แก่  การจัดระเบียบแรงงาน  การจัดระเบียบเรือประมง  
การคุ้มครองแรงงานในเรือประมง  การตรวจสอบปราบปราม จับกุมและดําเนินคดีและการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  โดยมีดําเนินการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง  ผลการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ  2561  (ต.ค.  60 – เม.ย. 61)  ได้แก่ 
  1)  การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล จํานวน  2,313  คน   
  2)  การจัดระเบียบเรือประมง การคุ้มครองแรงงานในเรือประมง  การตรวจสอบปราบปราม  
ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการส่งบุคลากรไปประจํา  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง   
(PI - PO)  และร่วมตรวจเรือประมง  2,064  ลํา  แรงงานต่างด้าว  13,937  คน   
  3)  ให้บริการ คําปรึกษาแนะนํานายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จํานวน  2,547  คน 
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 มาตรการตรวจสอบปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
 จังหวัดสมุทรสงครามได้กําหนดมาตรการตรวจสอบ  ปราบปรามสถานประกอบการแรงงาน 
ต่างด้าว  เพ่ือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และเอาเปรียบด้านแรงงาน  โดยผ่านกลไกชุดติดตามและตรวจสอบ 
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม  ชุดปฏิบัติการติดตาม จับกุมและตรวจสอบ
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นหัวหน้าชุด  และจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นเลขานุการฯ  ชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม  ดําเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวลักลอบทํางานจังหวัดสมุทรสงคราม  และศูนย์
บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยในปีงบประมาณ  2561 (ต.ค. 60  –  เม.ย. 61) ได้ตรวจสอบ
นายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว 239 ราย  แรงงานต่างด้าว 2,419 คน ดําเนินคดีนายจ้าง  2  ราย  แรงงาน 
ต่างด้าว  4  คน 
 

 แนวโน้มของปัญหาขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล 
  เนื่องจากในกิจการประมงทะเลเป็นงานหนัก และสกปรก ผู้ประกอบการจึงนําแรงงาน 
ต่างด้าวเข้ามาทํางาน  เมื่อจดทะเบียนในกิจการประมงแล้วแรงงานต่างด้าวจะหลบหนีนายจ้างไปทํางานที่อื่น  
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
  ปัญหาการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม   
  1)  ประกอบอาชีพอิสระในลักษณะแย่งงานคนไทย  เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ใน
จังหวัดเป็นเวลานาน  เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น  พบลู่ทางในการหาเวลาว่างไปทําอาชีพเสริม  เช่น  ค้าขาย  
นําสินค้าจากประเทศตนเองมาขาย  ขับข่ีจักรยานยนต์รับจ้างในกลุ่มแรงงานด้วยกัน  เป็นต้น 
  2)  ผู ้ต ิดตามแรงงานต่างด ้าวซึ ่งม ีอาย ุไม ่เก ิน  15  ปี  ไม ่สามารถทํางานในสถาน
ประกอบการได้  แต่จะติดตามพ่อแม่ไปสถานประกอบการ  อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  ทําให้เกิด
ความเข้าใจว่ามีการจ้างแรงงานเด็ก  
               จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อแรงงานต่างด้าว 
ที่ประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กอย่างเข้มข้น  และประสานความร่วมมือผู้ประกอบการ
ไม่ให้ผู้ติดตามเข้ามาในสถานประกอบการ  รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ติดตามซึ่งเป็นเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมที่จะ เข้าทํางานในสถานประกอบการในอนาคต และปรับปรุงขั้นตอนการขอนําเข้าแรงงานต่างด้าว
ตามระบบ  (MOU)  ให้มีระยะเวลาสั้นลง  ลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้า  เพ่ือให้ผู้ประกอบการประมงรวมท้ังนายจ้าง
ในกิจการอ่ืนๆ  ที่ขาดแคลนแรงงานสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้มากข้ึน 

2) ปัญหาเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
 จากการท่ีจังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ติดทะเลจึงประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งมีส่วนทํา
ให้ระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น ทรัพยากรป่าชายเลน สัตว์นํ้าต่างๆ เกิดความเสียหายจนอาจทําให้ความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติลดน้อยลงหรือถูกทําลายลงในที่สุด ประกอบกับพ้ืนที่มีลักษณะเปิด ทําให้การป้องกันขาด
ประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบ พ้ืนที่ทางทะเลเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายได้ง่าย เช่น การลักลอบ
ขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี นํ้ามันเถื่อน ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งอาวุธ การเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมายอาศัยแออัดอยู่มาก เช่น พ้ืนที่ชุมชนเมือง หรือโรงงาน เป็นต้น การจับกุมผู้ลักลอบจําหน่ายหรือ
นักค้ารายย่อย ยังคงมีตัวเลขโดยเฉล่ียที่ใกล้เคียงกัน พ้ืนที่ที่มีการจับกุมนักค้ารายย่อยก็มีอยู่เกือบทุกพ้ืนที่                          
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จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคงจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง โดยกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ความสําคัญลําดับแรก คิด
เป็นร้อยละ 20 และพื้นที่ความสําคัญลําดับรอง คิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวนพ้ืนที่ 3 อําเภอ 36 ตําบล ดังน้ี 

   1. พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง ความสําคัญเร่งด่วน ลําดับแรก 
    1.1  พ้ืนที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (1) ตําบลบางแก้ว (2) ตําบลคลองโคน  
                 (3) ตําบลบางจะเกร็ง (4) ตําบลแหลมใหญ่  
    1.2  พ้ืนที่อําเภออัมพวา (5) ตําบลย่ีสาร (6) ตําบลปลายโพงพาง 
    1.3  พ้ืนที่อําเภอบางคนที (7) ตําบลบางพรม 
   2. พ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง ความสําคัญเร่งด่วน ลําดับรอง 
    2.1  พ้ืนที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (8) ตําบลลาดใหญ่ (9) ตําบลแม่กลอง  
                     (10) ตําบลบ้านปรก (11) ตําบลคลองเขิน 
    2.2  พ้ืนที่อําเภอบางคนที (12) ตําบลจอมปลวก (13) ตําบลดอนมะโนรา  
                       (14) ตําบลบางนกแขวก (15) ตําบลบางคนที 
    2.3  พ้ืนที่อําเภออัมพวา (16) ตําบลแพรกหนามแดง (17) ตําบลอัมพวา  
                                 (18) ตําบลท่าคา 
 

3) ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
      ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงมีกระจายอยู่ในทุกอําเภอ 

โดยจากสถิติผลการจับกุม พบว่า มีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือผู้ที่ถูกจับกุมในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด          
มีอยู่เกือบทุกตําบล แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยทั่วไปยังเป็นไปใน
ลักษณะเบาบาง มีเพียงไม่กี่ พ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติดมาก ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยแออัดอยู่มาก          
เช่น พ้ืนที่ชุมชนเมือง หรือโรงงาน เป็นต้น การจับกุมผู้ลักลอบจําหน่ายหรือนักค้ารายย่อย ยังคงมีตัวเลขโดยเฉล่ีย
ที่ใกล้เคียงกัน พ้ืนที่ที่มีการจับกุมนักค้ารายย่อยก็มีอยู่เกือบทุกพ้ืนที่ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด              
คือ ยาบ้า รองลงมา ได้แก่ กัญชา ยาไอซ์ และสารระเหย สถานการณ์ยาเสพติดในเรือนจํา ส่วนใหญ่เป็นนักโทษ
เก่ียวกับคดีความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80 ของนักโทษท้ังหมด 

 

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด ยอ้นหลัง 4 ปี 
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ท่ีมา :  ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม 

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
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 สถิติการบาํบดัรักษาผูเ้สพ / ผู้ติดยาเสพติด 
 

ปีงบประมาณ ระบบบังคบับาํบัด ระบบต้องโทษ ระบบสมัครใจบําบัด 
พ.ศ. 2555 262 คน 200 คน 1,299 คน 

พ.ศ. 2556 337 คน 120 คน 885 คน 

พ.ศ. 2557 286 คน 160 คน 210 คน 

พ.ศ. 2558 240 คน 120 คน 110 คน 
พ 

พ.ศ. 2559 
 
 

132  คน 120 คน 163 คน 

 ท่ีมา :  ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 การยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 

ปีงบประมาณ จํานวน (บาท) 
พ.ศ. 2555  - 
พ.ศ. 2556 5,523,545 บาท 
พ.ศ. 2557 1,630,000 บาท 

ท่ีมา :  ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม 

 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่มตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตํารวจภูธรภาค 7 ปี พ.ศ. 2558-2560 
ประเภทข้อหา 2558 2559 2560 

 รับแจ้ง 
(คดี) 

จับ 
(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ) 

จับ 
(คดี) 

รับแจ้ง 
(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ) 

รับแจ้ง 
(คดี) 

จับ 
(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ)

1.ความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ 

78 65 83.33 100 59 59 60 48 80 

2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 227 77 227 269 114 42.38 207 118 57 
3. ฐานความผิดพิเศษ 15 9 60 13 8 61.54 25 18 72 

รวม 320 171 53.44 382 181 47.38 292 184 63.01 
       ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม :2561 

 

  สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลสถิติข้างต้นพบว่าคดี
อาชญากรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560 มีปริมาณลดลงจากปี พ.ศ. 2559 และมีอัตราการจับกุมผู้กระทํา
ความผิดได้ค่อนข้างสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
8.  ด้านสังคม  

จังหวัดได้ใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ตามรายงานการพัฒนา
คนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 สํานักงานโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย มาเป็นเคร่ืองมือ
วิเคราะห์และประเมินด้านสังคมภายในจังหวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ และมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงในการพัฒนาระดับจังหวัด อีกทั้งทําให้ทราบสภาวการณ์ด้านสังคมในจังหวัดได้อย่างดี องค์ประกอบของ 
HAI ประกอบด้วยดัชนีย่อย 8 กลุ่ม จํานวน 40 ดัชนีที่สะท้อนวงจรชีวิตให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ได้แก่ 
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ดัชนีย่อย HAI มิติ ตัวชี้วัด 
1. สุขภาพ 1. คุณภาพชีวิต 

2. การส่งเสริมสุขภาพ 
3. บริการสุขภาพ 

1. ร้อยละของทารกที่แรกเกิดทีม่ีน้ําหนักต่ํากวา่เกณฑ์ (% ทารกเกิด
มีชีพ) 
2. ร้อยละของประชากรที่เจ็บปว่ย (ผู้ป่วยใน) (%)  
3. ร้อยละของประชากรที่พกิาร (%)  
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (% 

2.การศึกษา 4. ผลสะสมด้านการศึกษา 
5. การเข้าเรียน 
6. คุณภาพการศึกษา 

5. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ป)ี 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ    
    อาชีวศึกษา (%) 
7. ค่าเฉล่ียชาวน์ปัญญา (IQ) ของเดก็นักเรียนไทยช้ันประถมศึกษา 
    ปีที่ 1 (คะแนน) 
8. คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)

3. ชีวิตการงาน 7. การมีงานทํา    
8. การคุ้มครองแรงงาน 

9.   อัตราการวา่งงาน (%)  
10. อัตราการทาํงานต่ําระดับ (%) 
11. ร้อยละของแรงานที่มีประกนัสังคม (%) 
12. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานต่อ
ลูกจ้าง 1,000 คน 

4. รายได ้ 9. ระดับรายได ้
10. ความยากจน 
11. หนี้สิน 
12. ความไม่เท่าเทียมทาง
รายได ้

13. รายไดเ้ฉล่ียของครวัเรือนต่อเดือน (บาท) 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 
15. ร้อยละของครัวเรอืนที่มีหนีสิ้นเพื่อการอุปโภคบริโภค (%) 
16. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์
จีนี (%) 

5. ที่อยู่อาศัย 
และ
สภาพแวดล้อม 

13. ความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย 
14. ส่ิงอํานวยความ
สะดวกพื้นฐาน 
15. สภาพแวดล้อม 

17. ร้อยละของครัวเรอืนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%)  
18. สัดส่วนเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตนัก๊าซเรอืนกระจกต่อ 
     คน) 
19.ร้อยละของประชากรประสบอุทกภัย (%) 
20.ร้อยละของประชากรประสบภัยแล้ง (%) 

6. ชีวิตครอบครวั
และชุมชน 

16. ชีวิตครอบครัว  21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทํางาน (%) 
22. ร้อยละของครัวเรอืนที่มีหวัหน้าครัวเรือนเดยีว (%) 
23. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังคนเดียว (%) 
24. การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกายเพศและคดีประทุษร้ายตอ่ทรัพย์ 
(ต่อประชากรแสนคน) 

7. การคมนาคม
และการส่ือสาร 
 

17. การคมนาคม 
18. การส่ือสาร 

25. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีถนนสายหลักใชก้ารได้ตลอดปี (%) 
26. จํานวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) 
27. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%) 
28. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%) 

8. การมีส่วน
ร่วม 

19. การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
20. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม 

29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
      ปี 2559  
30. จํานวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)  
31. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น  
      (%) 
32. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน (%) 
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ดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับชาติ 

เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยของดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับชาติปี 2560 พบว่า บางมิติมีความก้าวหน้า 
บางมิติล้าหลัง โดยมิติที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน รองลงมา คือ ด้านสุขภาพ ด้านชีวิต
การงาน ด้านครอบครัวและชุมชน ด้านคมนาคมและการส่ือสาร ด้านรายได้ ด้านการมีส่วนร่วม ตามลําดับ               
และมิติที่ล้าหลังที่สุด คือ ด้านการศึกษา และเมื่อพิจารณาดัชนีย่อยของดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับชาติปี 
2558 เทียบกับปี 2560 พบว่า บางมิติมีความก้าวหน้าข้ึน บางมิติล้าหลังลง โดยมิติที่มีความก้าวหน้าข้ึน คือ            
ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและสื่อสาร สุขภาพ การศึกษา ส่วนมิติที่มีความล้าหลังลง คือ                
ชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่อาศัย รายได้ การมีส่วนร่วม และชีวิตการงาน รายละเอียด ดังน้ี 

 

  ดัชนีความก้าวหน้าของคนทั้ง 8 ด้าน ระดับชาติ ปี 2558       ดัชนีความก้าวหน้าของคนท้ัง 8 ด้าน ระดับชาติ ปี 2560 

          

 
ดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม) 

ผลข้อมูลดัชนีการพัฒนาคน (HAI) ของจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าจังหวัดสมุทรสงคราม มีการพัฒนา
คนในภาพรวมอยู่ลําดับที่ 18 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.6203)  เน่ืองจากการพัฒนาคนด้าน
รายได้ ด้านการศึกษา และด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้ามากติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามาก
ที่สุด โดยอยู่ลําดับที่ 6, 6, และ 8 จาก 77 จังหวัด ตามลําดับ มีตัวบ่งช้ีที่สําคัญคือ ครัวเรือนที่มีหน้ีสินเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคน้อยที่สุดคืออยู่ลําดับที่ 1 ความไม่เสมอภาคของรายได้ (ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี) ค่อนข้างน้อยมากอยู่
ลําดับที่ 6 ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุดคืออยู่ลําดับที่ 1 จาก 
77 จังหวัด และไม่มีประชากรทํางานตํ่าระดับ 

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้าน้อย
มากติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยอยู่ลําดับที่ 76 และ 69 จาก 77 จังหวัด ตามลําดับ 
มีตัวบ่งช้ีที่สําคัญคือ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียวและผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังคนเดียวสูงมากอยู่ลําดับที่ 75 จาก 
77 จังหวัด จํานวนองค์กรชุมชนก็ค่อนข้างน้อยอยู่ลําดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด 
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 ประเด็นตัวชี้วัด 
ความก้าวหน้าของคน 

ดัชนีการพัฒนาคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปี2557 ปี 2558 ปี 2560 

HAI = 0.6636 
อันดับ 10 ของประเทศ 

HAI = 0.6482 
อันดับ 11 ของประเทศ 

HAI = 0.6203 
อันดับ 18 ของประเทศ 

สุขภาพ อันดับท่ี 49 อันดับท่ี 9 อันดับท่ี 17 
การศึกษา อันดับท่ี 20 อันดับท่ี 11 อันดับท่ี 6 
ชีวิตการงาน อันดับท่ี 13 อันดับท่ี 18 อันดับท่ี 8 
รายได้ อันดับท่ี 31 อันดับท่ี 10 อันดับท่ี 6 
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม อันดับท่ี 22 อันดับท่ี 58 อันดับท่ี 41 
ชีวิตครอบครัวและชุมชน อันดับท่ี 22 อันดับท่ี 70 อันดับท่ี 76 
การคมนาคมและการส่ือสาร อันดับท่ี 17 อันดับท่ี 13 อันดับท่ี 20 
การมีส่วนร่วม อันดับท่ี 15 อันดับท่ี 20 อันดับท่ี 69 

 
 
1.ด้านสุขภาพ 

จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านสุขภาพ  โดยปี 2560 อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ 
เน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA ทั้งหมด จํานวน 3 แห่ง โดย คือ ประชากร 
4,040 คนต่อแพทย์ 1 คน ซึ่งในปี 2560 จังหวัดสมุทรสงครามมีอัตราการตายมากกว่าอัตราการเกิด ซึ่งสาเหตุการตาย
ส่ วนใหญ่ เ ป็ น โรค อุ จาระร่ ว ง  ประชากรส่ วนใหญ่ ของจั งห วั ดสมุ ทรสงครามมี สิ ท ธิ การ รั กษาคื อ                  
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 
ตารางแสดงสถานบริการสาธารณสขุต่อประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
อําเภอ 

รัฐบาล เอกชน สถานี
อนามัย 

รพ.สต. ศูนย์ 
สุขภาพ
ชุมชน    

คลินิก
แพทย์ 

คลินิก 
ทันตแพทย์ 

แห่
ง 

เตียง แห่ง เตียง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 

เมือง 1 311 1 60 1 19 3 39 7 
อัมพวา 1 90 - - - 17 1 3 - 
บางคนที 1 30 - - - 13 1 - - 

รวม 3 431 1 60 1 49 5 42 7 
อัตราส่วนต่อ
ประชากร 

1 : 395 1 : 3,526 1 : 4,617 1 : 27,701 
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ตารางแสดงบคุลากรสาธารณสุข ต่อประชากรในจังหวดัสมุทรสงคราม 
ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) อัตราส่วนต่อประชากร 

แพทย์ 48 1 : 4,040 
ทันตแพทย์ 21 1 : 9,234 
เภสัชกร 28 1 : 6,926 
พยาบาลวิชาชีพ 485 1 : 400 
นักเทคนิคการแพทย์ 25 1 : 7,757 
นักกายภาพบําบัด 17 1 : 11,406 
เจ้าพนักงาน 
ทันตสาธารณสุข 

23 1 : 843 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 21 1 : 9,234 
นักวิชาการแพทย์/จพ.รังสี 9 1 : 21,545 
เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ
สาธารณสุข/ ผอ.รพ.ส่งเสริม
สุขภาพ 

134 1 : 1,447 

 
หมายเหตุ : ประชากรทะเบียนราษฎร์ เดือน ธันวาคม ปี 2560 จํานวน 193,902 คน 

 

 สถานะสุขภาพ   จํานวนเกิด/ตาย (ราย)  
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สาเหตุการตายของโรคทีส่ําคัญ ของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ.2561 

(ต่อประชากรแสนคน) 

 

หลักประกันสขุภาพของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 
กลุ่ม จํานวน ร้อยละ 

1.ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
2.ประกันสังคม 
3.ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
4.อ่ืน ๆ 
5.สิทธิว่าง 

136,489 
37,989 
18,059 
2,164 
   41 

69.93 
19.61 
9.32 
1.12 
0.02 

รวม 193,751 100 
                                                     ที่มา : ข้อมูลจากงานประกันสุขภาพ มิถนุายน 2561  

2.ด้านการศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านการศึกษา โดยปี 2560 อยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ 
เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่อายุต้ังแต่ 15ปี ขึ้นไป ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และ
มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ลําดับที่ 1 ของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 

67



ข้อมูลสรุปด้านสถานการศกึษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประเภทการจําแนก อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนท ี รวม 

สถานศึกษา (แห่ง) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

36 28 20 84 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

6 4 1 11 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 5 3 - 8 
สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
1 - - 1 

รวม 48 35 21 104 
 
 

ข้อมูลสรุปด้านจํานวนนักเรยีน/นักศึกษา ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ชั้นเรียน รวม สพป. สพม. สช. อปท. สอศ. สกอ. 
ระดับก่อนประถมศึกษา 4,571 2,285 - 1,475 811 - - 

ระดับประถมศึกษา 12,378 7,770 - 2,785 1,823 - - 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,318 1,036 4,085 388 809 - - 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

5,024 - 2,725 35 310 1,954 
- 

ระดับอนุปริญญา/ปวส. 1,014 - - - - 1,014 - 

ระดับปริญญาตรี 995     42 953 

รวมทั้งสิน้ 30,300 11,091 6,810 4,683 3,753 3,010 953 
 

ข้อมูลสรุปด้านสถานศึกษา นักเรียนฯ หอ้งเรียน ครู/ผู้สอน จําแนกตามสังกัด  ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

สังกัด สถาน 
ศึกษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้อง 
เรียน ครู/ผู้สอน

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 97 26,547 1,209 1,563 
     1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 81 17,901 901 1,097 
         1)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 72 11,091 698 713 
         2)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 9 6,810 203 384 
    1.2  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 11 4,683 181 235 
    1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 4 3,010 111 186 
    1.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 953 16 45 
2. กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8 3,753 139 185 

รวมท้ังสิ้น  105 30,300 1,348 1,748 
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ข้อมูลสรุปสถานศึกษา ครู นักเรียน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  

ข้อมูลสรุป นักเรียนตามประเภทความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสงคราม 
                

ลําดับ ประเภทความพิการ 

จํานวนนักเรียน 

 2558 2559 
จํานวน 
(คน) 

คิดเปน็
ร้อยละ 

จํานวน 
(คน) 

คิดเปน็
ร้อยละ 

1 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น 4 2.08 4 2.63 
2 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 4 2.08 3 1.97 
3 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 65 33.85 43 28.28 
4 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
30 15.62 27 17.76 

5 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 7 3.64 10 6.57 
6 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 1 0.52 1 0.65 
7 บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 1 0.52 1 0.65 
8 บุคคลออทิสติก 30 15.62 23 5.13 
9 บุคคลพิการซ้อน 49 25.52 40 26.31 

รวมทั้งสิน้ 191 100 152 100 
 

   ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 10 สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

ที่ 
 

สถานศึกษา 
 

กศน.
ตําบล
(แห่ง) 

 

จํานวน 
 บุคลากร 
ที่ทําหน้าท่ี
สอน(คน) 

จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ประถม
(คน) 

ม.ต้น
(คน) 

ม.ปลาย
(คน) 

รวม
(คน) 

1 
กศน.อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

11 12 118 337 455 910 

2 กศน.อําเภออัมพวา 12 12 29 167 279 475 
3 กศน.อําเภอบางคนที 13 11 147 205 362 714 

รวม 36 35 294 709 1,096 2,099 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ 
2558 2559 2560 

ภาษาไทย 51.23 49.33 54.3 52.98 47.95 46.58 
ภาษาอังกฤษ 42.54 40.31 35.65 34.59 37.57 36.34 
คณิตศาสตร์ 45.65 43.47 41.98 40.47 39.24 37.12 
วิทยาศาสตร์ 43.91 42.59 41.56 41.22 39.34 39.12 

  จากตารา งแสดงผลการทดสอบ  O-NET ช้ั นประถม ศึกษา ปีที่  6   พบ ว่ า  ทุ ก วิ ช า                
ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนตํ่ากว่าปีการศึกษา 2559  ซึ่งผลการทดสอบ O-NET ระดับ
จังหวัดสูงกว่าระดับประเทศ 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( O-net )  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ 

2558 2559 2560 
ภาษาไทย 43.17 42.64 48.09 50.52 47.95 48.29 
ภาษาอังกฤษ 30.85 30.62 32.15 30.52 37.57 30.45 
คณิตศาสตร์ 34.8 32.4 31.09 28.86 39.24 26.3 
วิทยาศาสตร์ 39.41 37.63 35.83 33.02 39.34 32.28 

  จากตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสอบทุกวิชาจังหวัด
สมุทรสงครามมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาไทย 

   

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ 

2558 2559 2560 
ภาษาไทย 54.07 49.36 56.29 54.01 52.29 49.25 

ภาษาอังกฤษ 26.93 24.98 28.2 30.62 27.76 28.31 

คณิตศาสตร์ 29.93 26.59 27.79 29.47 24.88 24.53 

วิทยาศาสตร์ 34.85 33.4 32.32 32.41 31.62 29.37 

  จากตารางแสดงผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลสอบทุกวิชาจังหวัด
สมุทรสงครามมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 

       ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 2561 
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3. ด้านชีวิตการงาน 
จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานยังอยู่ในระดับที่ 8 ของประเทศ เน่ืองจากเป็น

จังหวัดขนาดเล็กที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีงานทํา อัตราการว่างงานค่อนข้างตํ่าอยู่ใน
อันดับที่ 11 จาก 77 จังหวัด  
 

การใช้แรงงานทั่วไปในจังหวัด 
 

จําแนกประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไปท่ีมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2556 – 2560 
 
ปี 

ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
 

รวม 
(คน) 

 
ผู้มีงานทํา 

(คน) 

ผู้ว่างงาน  
รวม 
(คน) 

 
ทํางาน
บ้าน 
(คน) 

เรียน
หนังสือ 
(คน) 

 
อื่นๆ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

อัตรา 
การ

ว่างงาน
2556 128,959 128,926 33 33 0 0.03 51,614 22,078 11,441 18,095 
2557 109,124 108,870 254 103 151 0.23 48,834 20,618 9,901 18,315 
2558 111,161 110,972 189 34 155 0.17 47,858 19,938 9,513 18,407 
2559 112,819 112,313 493 332 161 0.44 47,598 19,978 9,102 18,517 
2560 111,688 111,181 507 205 302 0.50 49,325 19,845 9,430 20,050 

 
จําแนกระดับการศึกษาของผู้มีงานทํา 

 
ผู้มีงานทํา 

จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ (คน) จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม 

ไม่มี
การศึกษา 

ตํ่ากว่า 
ป.6 

ประถม   
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา ภาคการ 
เกษตร 

ภาคนอก
การ 

เกษตร 
ม.6 ปวช. ป.ตรี ปวส. 

ผู้มีงานทํา 
2557 

108,868 
คน 

รวม 5,875 17,073 34,266 18,537 11,455 4,650 9,380 6,124 20,802 88,066 
ชาย 3,039 7,835 18,673 10,869 6,300 3,231 4,495 3,872 11,924 46,689 
หญิง 2,836 9,238 15,593 7,668 5,155 1,419 4,885 2,252 8,878 41,377 

ผู้มีงานทํา 
2558 

110,973 
คน 

รวม 4,477 20,677 30,619 19,168 12,201 6,085 8,869 6,032 21,327 89,646 
ชาย 1,915 10,258 17,307 10,061 6,913 3,946 4,926 3,906 12,864 47,510 
หญิง 2,562 10,419 13,312 9,107 5,288 2,139 3,943 2,126 8,463 42,136 

ผู้มีงานทํา 
2559 
112,313 
คน 

รวม 3,994 24,243 26,490 18,034 18,821 20,711 21,477 90,836 
ชาย 1,880 11,491 15,960 10,360 10,637 9,701 12,580 47,457 
หญิง 2,114 12,752 10,530 7,674 8,184 11,010 8,897 43,379 

ผู้มีงานทํา 
2560 
111,181 
คน 

รวม 3,994 24,243 27,752 17,915 18,564 20,104 20,905 90,276 

ชาย 2,383 12,287 16,937 8,684 11,097 9,168 12,620 47,791 
หญิง 2,143 13,380 10,815 8,231 7,467 10,936 8,285 42,485 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 
 

 ผู้มีงานทําในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวน 111,181 คน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีจํานวน 193,902 คน  แสดงให้เห็นว่ามีจํานวนคนว่างงานค่อนข้างตํ่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
ทํางานอยู่ภายนอกภาคการเกษตร ประเภท ภาคการผลิต รองลงมาคือ ประเภทการขายส่ง การขายปลีก            
และการซ่อมแซมจักรยานยนต์  
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การประกันสังคม 

สถิติกองทุนประกันสงัคม พ.ศ. 2558-2560 
รายการ 2558 2559 2560 

สถานประกอบการ (แห่ง) 1,173 1,169 1,537 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (คน) 15,644 15,644 21,707 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (คน) 3,863 4,042 4,664 

ท่ีมา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 2561 
 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  มีสถานประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 1,537 แห่ง                
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น จํานวน 26,371 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมท่ีเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล  
จํานวน 1 แห่ง  

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ทํางานในระบบแรงงานท่ีมี
สถานประกอบการและมีนายจ้างปี พ.ศ. 2560 สูงกว่าปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559   
 

4. ด้านรายได้ 
จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านรายได้ในระดับดี ซึ่งตัวบ่งช้ีที่สําคัญคือ ครัวเรือนมีหน้ีสิ้นเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคค่อนข้างตํ่า ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ภายในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในระดับตํ่า                 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ Gini เท่ากับ 0.321  

  

ข้อมูลรายได้ รายจ่าย และหนี้สนิครัวเรือน จังหวัดสมุทรสงคราม 
รายละเอียด 2556 2558 2560 

 รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือน  16,257 18,310 30,182 
 ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน 16,558 18,801 20,863 
 หนี้สนิเฉลี่ยต่อครัวเรือน  9,857 8,090 130,743 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2561 
 ทั้งน้ี ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 30,182.85 บาท
ต่อเดือน และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 20,863 บาทต่อเดือน ซึ่งครัวเรือนในประเทศไทยมีรายได้และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 26,973 และ 21,897 บาท ต่อเดือน จะเห็นได้ว่าครัวเรือนในจังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในประเทศไทย 3,209.85 บาทและมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนตํ่ากว่า 1,034 บาท                
ทั้งน้ี แสดงให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามมีรายได้สูงอย่างต่อเน่ืองข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2554 ,2556 
และ 2558 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 15,068  16,256.50 และ 18,310.20 บาทตามลําดับ 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ :2561 

 
5. ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมล้าหลังลงมาก โดยปี 2560     
อยู่อันดับที่ 41 ของประเทศ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมเยือนช่วงวันสุด
สัปดาห์จํานวนมากเน่ืองจากใกล้กรุงเทพฯ จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวและความเจริญทางเศรษฐกิจสูง ที่ดินมีราคาแพง 
ประกอบกับแรงงานอพยพเข้ามาทํางานจํานวนมาก และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูง                
ทั้งน้ี มีครัวเรือนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินมีสัดส่วนร้อยละ 69.92 และเป็นจังหวัดไม่ประสบปัญหาอุทกภัย  และ
ภัยแล้ง 
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ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลีย่นแปลง และความหนาแนน่ของประชากร เป็นรายอําเภอ 
  

อําเภอ ประชากร (คน) อัตราการเปลีย่นแปลง ความหนาแนน่
ของประชากร 
(ต่อ ตร.กม.) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

รวมยอด 194,376 194,069 193,902 0.10 -0.16 0.08 465.31 
อําเภอเมือง 
สมุทรสงคราม 

105,839 106,001 106,182 0.43 0.15 0.17 254.81 

อําเภอบางคนที 32,593 32,330 55,602 -0.32 -0.81 41.8 133.43 
อําเภออัมพวา 55,944 55,738 32,118 -0.28 -0.37 -42.37 77.07 

 
 

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

อําเภอ จํานวนผู้ใช้
ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจําหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ ชั่วโมง) 
รวม ที่อยู่อาศัย สถานธุรกิจและ

อุสาหกรรม 
สถานทีร่าชการ
และสาธารณะ 

และอ่ืนๆ 
รวมยอด 723,935 351,355,507 119,623,155 228,954,583 2,777,767 

อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

422,450 265,313,362 77,967,373 184,922,294 2,423,693 

อําเภอบางคนที 175,693 30,595,016 15,767,156 14,719,928 107,931 

อําเภออัมพวา 125,792 55,447,128 25,888,625 29,312,360 246,143 
                                          ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสงคราม 

 
สถานการณ์การใชน้้ําประปาในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประชากรท่ีใช้ 
น้ําประปา/ 
หลังคาเรือน 

กําลังผลิต 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ 
จําหน่าย 
(ลบ.ม.) 

แหล่งผลิตน้าํประปา 
 

รับน้าํเฉลี่ย 

32,181  
หลังคาเรือน 

13,824/
วัน 

8,573,220 
ลบ.ม/เดือน 

-ก า ร ป ร ะ ป า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ส า ข า
สมุทรสาคร 
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 
-บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด 
-สถานีจ่ายน้ําบางคนที มีโมบาย            
แพลน (ติดต้ังชั่วคราว) 

-6,000 ลบ.ม./วัน 
-3,072 ลบ.ม./วัน 
-0 ลบ.ม./วัน 
-0 ลบ.ม./วัน 
-21,264 ลบ.ม./วัน 
-4,680 ลบ.ม./วัน 

         ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 
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 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ให้บริการ ทั้ง 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม                 
อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที มีผู้ใช้นํ้ารับบริการ จํานวน 32,181 ราย ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของรีสอร์ท เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามไม่สามารถผลิตนํ้าได้เอง 
ปริมาณน้ําแรงดันไม่เพียงพอและน้ําไหลอ่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของที่อยู่อาศัย รีสอร์ท โรงงาน 
และจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ในบางเวลาไม่สามารถจ่ายนํ้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีแผนการขยายเขตประปาเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด และบริการ 
ซึ่งจําเป็นต้องของบประมาณสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคและจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกปี 

 
6. ด้านชีวิตครอบครัวและชมุชน 

 
สถิติการจดทะเบียนหย่าในจังหวัดสมุทรสงคราม 

หย่า (คู่) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

307 316 322 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 2561 

จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนล้าหลังลงมาก โดยปี 2560           
อยู่อันดับที่ 76 ของประเทศ ค่าดัชนี 0.3407 สถานการณ์ด้านครอบครัว จากสถิติข้อมูลการหย่าร้างในรอบ            
3 ปีที่ผ่านมา พบว่าตัวเลขการหย่าร้างอยู่ในระดับที่จําเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง   

จํานวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงครามจําแนกตามช่วงอายุ เพศ 
พ.ศ. ประชากรท้ังจังหวัด 

(คน) 
ผู้สูงอายุ 

(คน) 
คิดเปน็ร้อยละ 

ของประชากรท้ังหมด 
2558 194,476 38,196 19.64 
2559 194,069 39,140 20.16 
2560 193,902 41,100 21.19 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษ์จังหวัดสมุทรสงคราม 2561 

 
                   ประมาณการดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2558 – 2573 จังหวัดสมุทรสงคราม 

                                        ท่ีมา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี จํานวนประชากร (คน) ดัชนีการสูงวัย 
(ร้อยละ) ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เด็ก (0-15 ปีขึ้นไป) 

พ.ศ. 2558 40,600 28,800 140.97 
พ.ศ. 2563 48,300 26,700 180.90 
พ.ศ. 2568 57,300 24,800 231.05 
พ.ศ. 2573 64,700 22,600 286.28 
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การประมาณการโครงสร้างสํามะโนประชากรและเคหะ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2543 – 2563 

                                                      ท่ีมา : สํานักงานสถิตจิังหวัดสมุทรสงคราม  
   
 ปัจจุบันข้อมูลจํานวนประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 41,100 คน  และจากผลการ
ประมาณการจํานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่จํานวนเด็กมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ  
 

7. การคมนาคมและการสื่อสาร 
จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านคมนาคมและการสื่อสารระดับดี โดยปี 2560 ค่าดัชนี 0.6174 

อยู่อันดับที่ 20 ของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่สุดของประเทศ ปี 2558 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีถนน
สายหลักใช้งานได้ตลอดปี ข้อมูลดัชนีตัวช้ีวัด 74.07 และในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเพ่ิมขี้น  

 
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการใชค้อมพิวเตอร์ อินเทอรเ์น็ต และโทรศพัท์มือถือ 

   พ.ศ. 2557-2559 
รายการ 2557 2558 2559 

1. จํานวนประชากร 177,128 177,808 178,511 
2. การใช้คอมพิวเตอร์  56,882 49,704 51,121 
3. การใช้อินเตอร์เน็ต  52,116 59,692 80,213 
4. การมีโทรศัพทม์ือถือ 138,352 140,926 143,249 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 2561 

8. ด้านการมีสว่นร่วม 

จังหวัดสมุทรสงครามมีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย โดยปี 2560 ค่าดัชนี 0.5928 อยู่อันดับที่ 
69 ของประเทศ โดยมีตัวบ่งช้ีที่สําคัญคือครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียวและผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังคนเดียวสูงมาก
อยู่ลําดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด จํานวนองค์กรชุมชนก็ค่อนข้างน้อยอยู่ลําดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด และจังหวัด
สมุทรสงครามมีจํานวนผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากถึงร้อยละ 21.19 ของจํานวนประชากรท้ังหมดภายในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประชากร ปี 2543 ปี 2553 ปี 2563 
จํานวนประชากร 204,177 185,564 216,210 
- สัดส่วนเด็ก (%) 21.4 16.9 13.1 

- สัดส่วนคนทํางาน (%) 64.3 65.0 64.5 
- สัดส่วนผู้สูงอายุ (%) 14.3 18.1 22.4 
อัตราการเพ่ิมของประชากรเฉล่ียต่อปีช่วงปี 2554 - 2556 (%) - -1.02 1.41 
อัตราส่วนการเป็นภาระ (%) 55.5 53.9 55.0 
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ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัด 
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ.2561 ขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการประมวลข้อมูล ตัวช้ีวัด ซึ่งได้ปรับข้อมูลต่อเน่ืองจากชุดตัวช้ีวัด 
ในปี พ.ศ.2559 โดยตัวช้ีวัดระดับจังหวัดเป็นการแสดง สถานะการพัฒนาจังหวัดตามมิติการพัฒนา 4 มิติ คือ  
1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง 2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว และ 
4) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ การจัดทำตัวช้ีวัดการพัฒนาดังกล่าว ได้จัดทําข้อมูลเป็นอนุกรม 2 ปี ต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2558-2559  โดยจังหวัดสมุทรสงครามได้นําค่าคะแนนตามตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2559 มา
วิเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  พ.ศ. 2561-2565  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
                                               
 

ตารางแสดงคา่คะแนนภาพรวมการพัฒนาทั้ง 4 มิติ ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
   
 จังหวัดสมุทรสงครามมีค่าคะแนนภาพรวมทั้ง 4 มิติ ปี 2559 เท่ากับ 30.35 ตํ่ากว่าค่ากลาง
ของประเทศที่มีค่าคะแนนภาพรวมเท่ากับ 30.56  โดยจําแนกเป็นรายมิติ ดังน้ี 1) ค่าคะแนนมิติการพัฒนาแบบ
ทั่วถึงเท่ากับ 44.14 สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 38.43  2) ค่าคะแนนมิติการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเท่ากับ 36.09 สูงกว่าค่ากลางของประเทศที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 27.71  3) ค่าคะแนนมิติการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียวเท่ากับ 9.77 ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 22.75 และ 4) ค่าคะแนนมิติ
ประสิทธิภาพของภาครัฐเท่ากับ 31.41 ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 33.36 
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ตารางแสดงดัชนีผสม คา่คะแนนตัวชี้วัดของจังหวัดจําแนกตามมิติการพัฒนา 

 
 จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าในปี 2559 
การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวของจังหวัดสมุทรสงครามมีค่าตํ่ากว่าค่ากลางประเทศถึง 12.98 และจากตาราง
กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีอัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดและสัดส่วนปริมาณ
ขยะที่กําจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันจังหวัด
สมุทรสงครามได้ดําเนินการแก้ไข โดยมีโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต้ังแต่ปี 2553-2559 ส่งผลให้พ้ืนที่
ป่าชายเลนมีจํ านวนมากขึ้นและในปี  2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม 
มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ถูกต้อง ทําให้ปริมาณขยะภายในจังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณ
ลดลง 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลเพื่อการพัฒนา 

ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพื้นที ่

 

 

 
 



 

3. ประเด็นปญัหาและความต้องการเชิงพื้นท่ี 
 จังหวัดสมุทรสงครามได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาอําเภอ พ.ศ. 2561 – 2565 และ 
ประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งอําเภอทุกอําเภอได้ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 – 19 
ตุลาคม 2561 
 (2)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามพ.ศ. 2561–2565  
และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือระดม 
ความคิดเห็นและสรุปร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติด้วยเทคนิค 
Value Chain Analysis นําเสนอโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ วิเคราะห์โครงการและวิพากษ์ผล 
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ซึ่งมีการรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ดังน้ี 

ปัญหาสําคัญในจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 
และพื้นที ่ แนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.ผลผลิตทางการเกษตร :  
-เกิดภาวะน้ําทะเลหนุนเข้าพื้นที่
เพาะปลูกบางพืน้ที่ในช่วงฤดูแล้ง  
-ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ ทําให้ผลผลิตการเกษตร
ไม่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล  
-มีการระบาด และเข้าทําลายของ
ศัตรูพืช เช่น แมลงดําหนาม หนอนหัว
ดํา และกระรอก ซึ่งการป้องกนักําจัด
ทําได้ยาก  
-การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
ต้องอาศัยความเช่ียวชาญ เช่น คนปีน
ต้นมะพร้าว 
-ผลผลิตการเกษตรลดลง เนื่องจาก
เกษตรกรอายุมากขาดคนสืบทอดอาชีพ 
และมีการขายทีด่ินให้นายทุน  
-นาข้าวลดลงเรือ่ยๆ เน่ืองจากขาดน้ํา
ในการทํานา 
-ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการเกษตรเริ่มหายไป 
เช่น การผลิตน้ําตาลมะพร้าวแท ้
-ขาดแหล่งซ้ือขายสินค้าเกษตรและ
ประมงในจังหวดัที่เป็นทางการ 

- ทุกตําบลใน
อําเภอ 
บางคนท ี
- ตําบลเหมืองใหม่ 
- ตําบลบางนางล่ี 
- ตําบลบางแค 
- ตําบลแควอ้อม 
- ตําบลบางขันแตก 
- ตําบลสวนหลวง 
- ตําบลบางแค 
- ตําบลแควอ้อม 
 

 ประสานกรมชลประทานปล่อยน้ําจากเขื่อนเพ่ือ
ผลักดันน้ําเค็ม 

 ส่งเสริมให้ปลูกพืชแซมเพื่อสร้างรายได้ในสวน
ล้ินจี่  เช่น ผักสวนครัว   

 จัดตั้งกลุ่มด้านการเกษตรรุ่นเยาว์ เพื่อค้นหา
อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ
สถานศึกษา 

 ส่งเสริมการกําจัดศัตรูพืชทางธรรมชาติ เช่น
แมลงดําหนาม หนอนหัวดํา และกระรอก 

 ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าการเกษตร และ 
SME 

 ส่ ง เ สริ มการนวั ตกรรมการ เกี่ ย วผลผ ลิต
การเกษตรที่ทันสมัย 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อสร้างอํานาจ
ต่อรอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิตและแปร
รูปสินค้าเกษตร 

 จัดทําแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจแบบบูรณาการ
ตามห่วงโซ่การผลิต 

 วิจั ยและพัฒนาเพื่ อปรับปรุ งสายพันธุ์ พื ช
เศรษฐกิจ 

 สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สร้างศูนย์แหล่งกระจายสินค้าเกษตรและประมงใน
จังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง 
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
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2.โครงสร้างพืน้ฐาน : การเดนิทางของ
ประชาชน ในหลายพื้นที่เดินทาง ไม่
สะดวก เน่ืองจาก ถนน และสะพาน 
ชํารุดเสียหาย ระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่
ทั่วถงึครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และพบว่า
หลายหมู่บ้านใช้น้ําบาดาลที่คุณภาพไม่
เหมาะสม เน่ืองจากยังไม่มีน้ําประปาใช้ 
และขาดแหล่งกกัเก็บน้ําส่งผลใหเ้กิดการ
ขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง 

ทุกตําบลในจังหวัด  สร้างแหล่งกักเก็บน้ําระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
เพื่ อ ไว้ ใ ช้ ในการ อุปโภคบริ โภค  และภาค
การเกษตร และการท่องเที่ยว 

 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่ิ งอํ านวยความสะดวก  เพื่ อ การบริ ก า ร
ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. ประมง : การออกกฎหมายควบคุม
ประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบให้
ชาวประมง ตลาดปลา พ่อค้า แม่ค้า 
อุตสาหกรรมตอ่เน่ือง อาหารทะเลมี
ปริมาณลดลง และมีราคาสูงนอกจากน้ี 
ปริมาณสัตว์น้ําธรรมชาติลดลง 
- ปัญหาการระบาดของปลาหมอสี 
คางดําซึ่งสัตว์น้าํชนิดน้ีจะทําลาย 
สัตว์น้ําด้วยกัน 

- ตําบลบางแก้ว 
- ตําบลบางจะเกร็ง 
- ตําบลคลองโคน 
- ตําบลแหลมใหญ่ 
 - ตําบลยี่สาร 
 - ตําบลแพรกหนาม
แดง 
 - ตําบลบางขันแตก 

 ส่งเสริมการทําประมงและการควบคุมกิจการ
ประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําที่มีคุณภาพและ
สามารถเป็นสินค้าส่งออกแข่งขันในตลาดได้ 

 ส่งเสริมการจับสัตว์น้ําทะเลที่เหมาะสม 
 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาครัฐนําปลาหมอ

สีมาแปรรูปเพื่อลดปริมาณปลาหมอสี 
4. ท่องเทีย่ว :  
-อัตราการขยายตัวของปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจงัหวัด ส่งผลให้
สถานที่ทอ่งเที่ยวบางแห่งเกิดความแออัด 
และไม่สามารถรองรับนกัทอ่งเทีย่วได้
อย่างทั่วถงึ 
-เครือข่ายผู้ประกอบการการทอ่งเทีย่วยงั
ไม่เข้มแขง็ในการประสานความรว่มมือ 
- มูลค่าทางการตลาดทางการทอ่งเที่ยว
อาจสร้างการเตบิโตได้ด้วยการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วใหม่ ใหก้ารท่องเที่ยวใน
จังหวดัมีความหลากหลายมากขึน้ 
-ขาดการทําการตลาดการท่องเทีย่วอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ที่พักส่วนมากยังไม่มาตรฐานตาม            
ที่หน่วยงานรฐักาํหนด 
-เส้นทางขาดการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
และชํารุดเสียหาย 
-ปริมาณขยะจากการท่องเที่ยว              
มีแนวโน้มสูงขึ้น 
-ขาดป้ายแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว 

ทุกตําบลในอําเภอ 
อัมพวาและ 
- ตําบลแม่กลอง 
- ตําบลบางจะเกรง็ 
- ตําบลคลองโคน 
- ตําบลบางคนท ี
 

 การสร้างความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยว
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัด 

 การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทํา
ให้เกิดความยั่งยืน 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อสร้างความ
หลากหลายในการท่องเที่ยว เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว 

 การพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยว
และส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว 

 การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 จัดตั้ ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่าย 

 สนับสนุนให้ ผู้ประกอบการด้านที่พัก เข้ารับ
การตรวจ และขอมาตรฐานการรับรองที่ถูกต้อง 

 พัฒนาโครงการสร้างเครือข่ายคมนาคมสําหรับ
การท่องเที่ยวในจังหวัด 

 รณรงค์ใช้วัสดุจากทางธรรมชาติในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
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5. แรงงาน : ปัจจุบันขาดแคลน
แรงงานในระดบัล่างรวมทั้งแรงงานสาย
อาชีพ โดยเฉพาะภาคเกษตร และ
ประมง เนื่องจาก แรงงานเกษตร          
ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และแรงงานคน
รุ่นใหม่แนวโน้มการจ้างแรงงานภาค
การเกษตรไปสู่งานบรกิารและ
อุตสาหกรรม ทัง้ในจงัหวดัและ
ต่างจงัหวัดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ขาด
แรงงานคนรุ่นใหม่ใน 
การสานต่ออาชีพเกษตร 
 

ทุกตําบลในจังหวัด  พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน 

 กา รปรั บทั ศนคติ ใ นก า รป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมให้มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร 

 สร้ างแรงงานภาคการ เกษตรให้มีความรู้  
โดยการนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีมาใช้ 

 พัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด 

 ส่งเสริมการเรียนในหลักสูตรที่ตลาดขาดแคลน 

ด้านสังคม 

6. ผู้สู งอายุ  :จํานวนผู้ สูงอายุ ใน
จังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผล
กระทบต่อภาวะพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้นขาด
การดู แลจากครอบครั ว  ร าย ไ ด้ 
ไม่ มี  มีปัญหาด้ าน สุขภาพอี กทั้ ง 
บางคนยังต้องมีภาระเ ล้ียงดูบุตร
หลาน 
 

ทุกตําบลในจังหวัด  ส่ ง เสริ มความมั่ นคง ใน สั งคมตั้ ง แต่ ระดับ
ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน 

 จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างรายได้
และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

 

7. ยาเสพติด: การระบาดของ           
ยาเสพติด ก่อให้เกิดปญัหา
อาชญากรรม ปญัหาการลักขโมย
ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ทุกตําบลในจังหวัด 
โดยเฉพาะตําบลบาง
แก้ว คลองโคน บางจะ
เกรง็   แหลมใหญ่ ยี่
สาร  
บางพรม 

 ส่งเสริมและพัฒนา อสม. ให้มีความเข้มแข็ง  
ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน 

 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับ
หมู่บ้านชุมชน 

 สร้างจิตสํานึกให้แก่เด็กและเยาวชน ประพฤติ
ตนเป็นคนดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ปรับเปล่ียนทัศนคติให้แก่เด็กและเยาวชนใน
การไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
8. ขยะ :ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น เนือ่งจากมีจํานวน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจงัหวดัเพิ่ม
มากขึ้น ขาดการจัดการขยะทีถ่กู
สุขลักษณะ และขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการกําจดัขยะ 

ทุกตําบลในจังหวัด  บริหารจัดการขยะในจังหวัดโดยการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง และการจัดการขยะมูลฝอยของ
เสียอันตราย การเร่งจัดการจัดการขยะมูลฝอย
สะสมในสถานที่ต่างๆ และจัดระเบียบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร 

 จัดศูนย์กลางกําจัดขยะภาพรวมในระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทย
ไร้ขยะ เน้นจัดการขยะที่ต้นทาง(ครัวเรือน) 
โดยใช้หลัก 3 ช 
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9. แหลง่นํ้าธรรมชาติ :แหล่งน้ํา
ธรรมชาติในจงัหวัด อาทิ คูคลอง ลํา
ประโดง ตื้นเขิน ปริมาณน้ําเน่าเสียที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ประกอบกับจาก
การเจริญเติบโตด้านการท่องเทีย่ว
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย  
- ไม่มีแหล่งน้ําจดืธรรมชาติ  
ขาดแคลนน้ําเพือ่การอุปโภคและ
บริโภค 

ตําบลที่อยู่ชายทะเล
และริมฝ่ังแม่น้ํ าและ
ตําบลที่อยู่ เป้าหมาย
ก า ร ตั้ ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 
 

 สร้างแหล่งกักเก็บน้ําในจังหวัด เพื่อการอุปโภค
และบริโภค และการเกษตร 

 ดําเนินการขุดลอกคูคลองในจังหวัด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการระบายน้ําของคูคลองในภาพรวม

 ดําเนินการสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 การจัดทําเขื่อนป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ํา

ลําคลอง 
 ส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกของประชาชนใน

การอนุรักษ์แหล่งน้ํา 
 

10. การกัดเซาะชายฝัง่  - ตําบลแหลมใหญ่ 
- ตําบลคลองโคน 
- ตําบลบางจะเกร็ง 
- ตําบลบางแก้ว 

 ปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 
 รณรงค์การปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะ 
 การปลูกป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคล่ืน 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลเพื่อการพัฒนา 

ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัด

ในชวงที่ผานมา 

 

 

 



4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 

  จากการสํารวจปัญหาสําคัญเร่ืองต่างๆ ในจังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด จึงทําให้มีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีประเด็นการพัฒนาจังหวัดขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน 
การท่องเที่ยว  ด้านการเกษตร และประมง ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
รูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

สภาพปัญหา  : อัตราการขยายตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวในจังหวัด ส่งผลให้
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเกิดความแออัด และไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง เครือข่าย
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวยังไม่เข้มแข็งในการประสานความร่วมมือ มูลค่าทางการตลาดทางการท่องเที่ยว
อาจสร้างการเติบโตได้ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้การท่องเที่ยวในจังหวัดมีความหลากหลายมากข้ึน
ขาดการทําการตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ที่พักส่วนมากยังไม่มาตรฐานตามที่หน่วยงานรัฐกําหนด 
เส้นทางขาดการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว มีการชํารุดเสียหาย ขาดป้ายแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยว       
รวมท้ังปริมาณขยะจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น  

ผลการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไข : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดได้ดําเนินโครงการ 
อาทิเช่น โครงการการสํารวจแหล่งท่องเท่ียว โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้านการท่องเท่ียว ซึ่งผลการดําเนินงานพบว่า มีนักท่องเที่ยวมาท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการส่งเสริม พัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดสามารถเป็นแหล่งรองรับการกระจายตัวของนักท่องเท่ียว กระตุ้นให้เกิดแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัด 

  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

สภาพปัญหา : เกิดภาวะนํ้าทะเลหนุนเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกบางพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง ผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ทําให้ผลผลิตการเกษตรไม่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล มีการระบาดและเข้าทําลาย
ของศัตรูพืช เช่น แมลงดําหนาม หนอนหัวดํา และกระรอก ซึ่งการป้องกันกําจัดทําได้ยาก การเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตรต้องอาศัยความเช่ียวชาญ ผลผลิตการเกษตรลดลง เน่ืองจากเกษตรกรอายุมากขาดคนสืบทอด
อาชีพ มีการขายที่ดินให้นายทุน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเกษตรเริ่มหายไป ขาดแหล่งซื้อขายสินค้าเกษตรและ
ประมงในจังหวัดที่เป็นทางการ การออกกฎหมายควบคุมประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบให้ชาวประมง 
ตลาดปลา พ่อค้า แม่ค้า อุตสาหกรรมต่อเน่ือง อาหารทะเลมีปริมาณลดลง และมีราคาสูง นอกจากน้ี ปริมาณ
สัตว์นํ้าธรรมชาติลดลง  

ผลการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไข : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดได้ดําเนิน
โครงการ อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ โครงออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริม 
การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด สินค้าเกษตร และประมง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs) และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้า  
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ซึ่งผลการดําเนินงานพบว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้รายได้เฉลี่ยของ
เกษตรกรสูงข้ึนและประชากรในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการส่งเสริมการจ้างงานในจังหวัดเพ่ิมขึ้น รวมถึง
สามารถเพ่ิมอํานาจการต่อรองในลักษณะการรวมกลุ่มผู้ผลิต และรวมกลุ่มการจําหน่ายผลผลิตภาคเกษตรและ
ประมง  
 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคง
ในการดํารงชีวิตของประชาชน   

สภาพปัญหา : ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากขึ้น ทําให้วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของไทยเริ่มจางหายไป เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักและร่วมกันรักษา
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ จึงจําเป็นต้องฟ้ืนฟู และส่งเสริม
สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นต่างๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วิถีการดําเนินชีวิตด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
ด้านวัฒนธรรม   ให้ย่ังยืนสืบไป จํานวนผู้สูงอายุในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่งผลกระทบต่อภาวะพ่ึงพิง 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ขาดการดูแลจากครอบครัว มีปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากน้ีปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดยังเป็น
ปัญหาสําคัญของประเทศ ที่ต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและต่อเน่ือง ซึ่งยาเสพติดได้แพร่ระบาดรุนแรง
ขึ้นในบางพ้ืนที่ การระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ประชาชน 
ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ผลการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไข : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดได้ดําเนิน
โครงการ อาทิเช่น โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รักชาติ รักถ่ิน จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลองจังหวัด
สมุทรสงคราม โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการดําเนินงานพบว่าประชาชน
ในพ้ืนที่ เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชุน เน่ืองจากได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลกตลอดจน
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวต่างชาติ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ นอกจากน้ียังพบว่า
ประชาชนในจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ส่งผลให้การพัฒนาด้านคนและ
สังคมมีคุณภาพดีขึ้น 
 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้มอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   

สภาพปัญหา : ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําที่เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่
เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญของจังหวัด 
    ผลการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไข : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดได้ดําเนินโครงการ 
อาทิเช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  และ
โครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน หมู่ 3 ตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลจากการดําเนินการ
พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถตอบสนองต่อการดํารงชีวิตและ
เป็นฐานในการสร้างรายได้ ภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ 
ในจังหวัดดีขึ้น แหล่งนํ้าทางธรรมชาติสามารถไหลผ่านได้สะดวกมากขึ้นไม่ก่อให้เกิดอุทกภัย อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ป้องก้นนํ้าท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บนํ้าในการอุโภค-บริโภค รวมถึงเพ่ือเก็บนํ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรด้วย  
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ตารางสรปุผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2559-2561 
 

 
ผลผลิต 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

36 177,772,700 19 194,755,000 25 31,188,600 80 403,716,300 

ผลลพัธ ์
- ผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิม่ข้ึน 

- จํานวนรายได้จากการท่องเท่ียวในจังหวัดเพิม่ขึ้น  
- จํานวนนักท่องเท่ียวในจังหวดัเพิ่มข้ึน  

- แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดไดร้ับการปรับปรงุและพัฒนา  
- การกระจายตัวของนักท่องเท่ียว นําไปสูก่ารเจริญเตบิโตของ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- เพ่ิมรายได้ และส่งเสรมิการจา้งงานให้กบัประชาชนในจังหวดั 

- ภาคการเกษตรมีผลผลิตตอ่ไร่เพ่ิมข้ึน และมีต้นทุนการผลิตต่าํลง  
- เพ่ิมอาํนาจการตอ่รองในลักษณะการรวมกลุ่มผูผ้ลติและรวมกลุม่การจําหน่าย  

- เพ่ิมมลูค่าสินค้าและผลติภัณฑ์ทางการเกษตร  
- ยอดจาํหน่ายสินค้าเกษตร OTOP/SMSs/ผลิตภัณฑชุ์มชนเพ่ิมขึ้น 

- ผลผลติสัตว์นํ้าเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 

 
ผลผลิต 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การพัฒนา 
ด้านสังคม 

4 4,915,600 5 3,561,500 30 49,321,400 39 57,798,500 

ผลลัพธ์ 
- ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดได้รับการพัฒนา และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
- ทุกภาคส่วนให้การตระหนักและร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของจังหวัดให้ย่ังยืน  

- คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในจังหวัด ได้รับการยกระดับให้ม่ันคงและปลอดภัย 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ําใช้ในการอุปโภค และใช้ในการสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

 
 
 

 
ผลผลิต 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การบริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2,953,400 3 9,297,000 2 66,960,000 7 79,210,400 

ผลลัพธ์ 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนและ แหล่งน้ํา ได้รับการดูแลและฟื้นฟู  

- นักท่องเท่ียว เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ป่าชายเลนและแหล่งน้ํา 
- เป็นการเพ่ิมแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน และช่วยป้องกัน บรรเทาอุทกภัย 
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ผลผลิต 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การรักษา
ความม่ันคง
และความ
สงบ 

3 10,501,700 3 627,700 - - 6 11,129,400

ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสูงข้ึน  

  - หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติดอย่างย่ังยืนและเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา  
- หมู่บ้านชายฝั่งทะเลและหมู่บ้านเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 
 

ผลผลิต 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. การบริการ
จัดการ 

3 10,077,600 1 8,000,000 - - 4 18,077,600

ผลลัพธ์ 
- บุคลากรทุกภาคส่วน ได้รับการพัฒนาความรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเซียน 
-  ระบบการบริหารจัดการภาครัฐในจังหวัด มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
และผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ  

- จังหวัดมีการบูรณาการแก้ไขปญัหาในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
** งบประมาณแยกผลผลิต ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561                    
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 

 

 
** ปีงบประมาณ 61  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร หลังจากการปรับลดงบประมาณ/เปล่ียนแปลงโครงการของจังหวัด 
 

 

ปีงบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คิดเปน็ 
(ร้อยละ) 

2558 140,339,700 120,485,316.71 100.00 
2559 161,160,300 116,773,252.24 100.00 
2560 216,241,200 198,159,305.40 100.00 
2561 147,470,000 53,492,181.30 36.27 
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สวนท่ี 2 

ประเด็นการพัฒนา 

บทวิเคราะห 

 

 



 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพจงัหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือวัดระดบัการพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัด แบ่งเป็น 8 ด้าน ดังน้ี 
 
1. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจภาพรวม 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็นประเด็นสําคัญได้ดังน้ี  

-   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.20 ต่อปี (สูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของ 
76 จังหวัด เทา่กับร้อยละ 5.72 ต่อปี) และอัตราการว่างงานร้อยละ 0.44 

-   สาขาการค้า การท่องเที่ยว และการเกษตร เติบโตได้ดี (10-12% ต่อปี) ในขณะที่สาขาการผลิต 
(อุตสาหกรรม) เติบโตระดับปานกลาง 5% ต่อปี 

-   จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดขนาดเล็ก GPP ต่อหัวอยู่ในลําดับที่ 31 ของประเทศ และการ
ขยายตัวของ GPP ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศและกลุ่มจังหวัด 

- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เฉลีย่ต่อหัว (Per Capital) ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ แต่มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 

- เศรษฐกิจพ่ึงพางบประมาณภาครัฐประมาณ 30% และการลงทุนภาครัฐตํ่าอยู่ในลําดับท้ายๆของ
ประเทศ อยู่ในลําดับที่ 73 ของประเทศ 
 
 
2. ศักยภาพด้านการเกษตร 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็นประเด็นสําคัญได้ดังน้ี 

 - เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 57.62 
ของพ้ืนที่ภาคเกษตรทั้งหมด โดยเขตพ้ืนที่อําเภออัมพวาเป็นพ้ืนเพาะปลูกที่เหมาะสมท่ีสุด รองลงมาอําเภอ 
บางคนที และอําเภอเมือง 
 - การขยายตัวภาคการเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจากตัวเลขผลิตภัณท์มวลรวมจังหวัด ระหว่าง
ปี 2555-2558) แม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียง 12% ของผลิตภัณท์มวลรวมจังหวัดก็ตาม และทางจังหวัดได้ให้
ความสําคัญในแผนการพัฒนาเศษฐกิจของจังหวัด 
 - ด้านรายได้เกษตรกร คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.3 ในปี 2561 ตามปริมาณผลผลิตมะพร้าวแก่และ
ส้มโอที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 
 - สัดส่วนเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดภาคเกษตร และสัดส่วนหน้ีเสียภาคเกษตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 
 
3. ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็นประเด็นสําคัญ 
ได้ดังน้ี 

- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด อยู่อันดับ 30 ของประเทศ
แต่ยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

- อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมอยู่อันดับ 49 ของประเทศ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
- สัดส่วนการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมดีที่สุดในประเทศ 
- ผลิตภาพแรงงานอยู่อันดับ 35 ของประเทศ ที่มูลค่า 185,561 บาท/คน/ปี ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศที่ 301,905 บาท/คน/ปี 
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4. ศักยภาพด้านการค้า และธุรกิจขนาดย่อม 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการค้า และธุรกิจขนาดย่อมของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็น
ประเด็นสําคัญได้ดังน้ี 

- กําไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดตํ่ากว่าระดับ
ค่าเฉลี่ย อันดับที่ 22 แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  

- อัตราเพ่ิมของรายได้จากการจําหน่ายสินค้า OTOPตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ย อันดับที่ 32 แต่มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นมาก  

- จํานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนมีจํานวนมากขึ้นทุกปี
แต่ยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่มาก อันดับที่ 74 

- สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่ในอันดับที่ 5 
 
 
5. ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็นประเด็นสําคัญ 
ได้ดังน้ี 

- จังหวัดสมุทรสงคราม มีรายได้จากการท่องเที่ยวตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยเป็นลําดับที่ 53 ของประเทศ�
- จังหวัดสมุทรสงครามมีการพ่ึงพิงรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ  

มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดอยู่ในอันดับที่ 25 ของประเทศ  
- สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ

ลูกโซ่ สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่อันดับที่ 32 ปรับตัวลงมา 4 อันดับ 

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณลูกโซ่ 
อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย อันดับ 53 อันดับลดลง 8 อันดับ�
 

6. ศักยภาพด้านสังคม 
 

6.1 ด้านการศึกษา เรียนรู้และอาชีพ 
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6.2 ด้านสุขภาพ สาธารณสุข 
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6.3 ด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ํา 
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6.4 ด้านครอบครัว ความอบอุ่น 
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6.5 ด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

101



 

 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็นประเด็นสําคัญ 
ได้ดังน้ี   

- (ชุมชน) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีจํานวนมาก แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  
- (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) คดีอาญาเพ่ิมสูงขึ้น และคดีที่จับได้ต่อคดีรับแจ้งตํ่ามาก เหตุ

ความรุนแรงในครอบครัวสูง และผูสู้งอายุที่อยู่ลําพังมีจํานวนมาก 
- (แรงงาน) อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรในจังหวัดสมทุรสงคราม มแีนวโน้มเติบโตขึ้น และอัตรา

ว่างงานตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
- (การศึกษา) IQ EQ ONET สูง แต่จํานวนปราชญ์ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 
- (สาธารณสุข) คนอายุยืนมากที่สุดในประเทศ แต่อัตราเกิดมีชีพตํ่า และมปัีญหาด้านพฤติกรรมทําให้

เกิด 5 โรคสําคัญ และโรคอ้วน 
- (ความยากจน) ค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือนดี แต่หน้ีครัวเรือนสูง รวมทั้งความไม่เสมอภาคด้านรายได้ และ

การพ่ึงพึงสูง 
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7. ศักยภาพด้านทรพัยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุป
เป็นประเด็นสําคัญได้ดังน้ี  

- มีพ้ืนที่ป่าน้อยอยู่ลําดับ 63 ของประเทศ 
- มีสัดส่วนขยะมลูฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และอยู่ใน

อันดับ 28 
 
8. ศักยภาพด้านความม่ันคง 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านความมั่นคงองจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปเป็นประเด็นสําคัญได้ดังน้ี
 - คดีอาญาเพ่ิมสูงขึ้น และคดีทีจ่ับได้ต่อคดีรับแจ้งตํ่ามาก  

- เหตุความรุนแรงในครอบครัวสูง และผูสู้งอายุที่อยู่ลําพังมีจํานวนมาก 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
     จังหวัดสมุทรสงครามได้นําข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงพ้ืนที่  
และข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภายนอกที่สําคัญ มาดําเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 2 ด้าน คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในและด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์หา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม สําหรับมาใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นร่วมกันของส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม          
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามดําเนินการได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยมีผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังน้ี  

 
ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
1. จังหวัดขนาดเล็ก ทําให้ง่ายต่อการประสานงาน

และการบริหารจัดการ ทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้กรุงเทพ
ติดทะเล อยู่บนถนนสายสําคัญสะดวกในการ
เ ดินทางสู่ภาคใ ต้  จึ งทํ า ให้มีศั กยภาพดึ ง ดูด
นักท่องเที่ยว 

2. มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งนิเวศ 3 นํ้า 
(นํ้าจืด นํ้าเค็ม นํ้ากร่อย) ที่เป็นพ้ืนที่เอ้ือต่อการทํา
การเกษตรและประมงที่โดดเด่นทุกฤดูกาล 

3. พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ใช้สําหรับการเพาะปลูกไม้ผล 
โดยเฉพาะส้มโอขาวใหญ่ และลิ่นจี่พันธ์ุคร่อม มี
ความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์  ไ ด้การรับรอง
มาตรฐานการผลิต GAP และแหล่งการผลิต GI ซึ่ง
ไม่ใช่สินค้า commodity 

4. มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและประมง ที่เป็น
เอกลักษณ์ภายในชุมชน และตลาดให้การยอมรับ 

5. มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย 
6. มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และวิถีชีวิต

ด้ังเดิม 
7. ประชาชนมีความต่ืนตัว เข้มแข็ง มีการศึกษาสูง มี

ศูนย์การเรียนรู้จํานวนมาก และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัดสูง 

8.  อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรมีแนวโน้ม
เติบโต มีอัตราการว่างงานตํ่า ค่าเฉลี่ยรายได้
ครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้น 

1. เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาค
เกษตรและประมง ทําให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
ภาคประมงสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และสุขภาพอนามัย 

2. ขาดการบูรณาการจัดการ  และการกําหนด
มาตรฐานการท่องเที่ยว และภัยคุกคามที่ชัดเจน
ของจังหวัดร่วมกัน ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคน
ในจังหวัด 

3. เ ศ รษฐ กิจของจั งห วัด พ่ึ งพาการท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
แต่บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศน้อย 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยและอายุ
มาก ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่ เ ข้ามาพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม มีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของภาค
เกษตรสูง และมีสัดส่วนหน้ีเสียสูง 

5. ขาดองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและประมงในการเพ่ิมผลผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรและประมง 

6. มีแนวโน้มปัญหาสังคมรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะปัญหา
หย่าร้าง ปัญหายาเสพติด ปัญหาจํานวนผู้สูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้นทําให้อัตราการพึ่งพิงสูงขึ้น จํานวน
คดีอาญาสูงข้ึนในขณะที่อัตราส่วนคดีที่จับได้ต่อคดี
ที่รับแจ้งตํ่า รวมไปถึงมีปัญหาด้านการกระจายตัว
ของรายได้ 
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            จังหวัดสมุทรสงครามถือได้ ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นหลายประการ                 
“จุดแข็ง” (Strengths) เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ทําให้ง่าย
ต่อการประสานงานและการบริหารจัดการ ทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้กรุงเทพติดทะเล อยู่บนถนนสายสําคัญสะดวกในการ
เดินทางสู่ภาคใต้ ซึ่งอนาคตมีการขยายถนนสายหลักเช่ือมต่อกับการคมมนาคมในเขตตะวันตก ทั้งถนนสาย
มอเตอร์เวย์  และการก่อสร้างทางยกระดับ จึงทําให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียว ประกอบกับอยู่บนพ้ืนที่
นิ เวศ  3 นํ้า  คือ  นํ้ าจืด  นํ้ ากร่อย  นํ้า เ ค็ม  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศที่ ดี  ทําใ ห้มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมเอ้ือต่อการเป็นแหล่งภาคการท่องเที่ยว และการประมง ภาค
เกษตรกรรมที่มีความโดดเด่น สามารถผลิตเพ่ือการบริโภคภายในและส่งออกได้ (มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจ่ี กล้วยฯลฯ)  
พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ใช้สําหรับการเพาะปลูกไม้ผล โดยเฉพาะส้มโอขาวใหญ่ และลิ้นจี่พันธ์ุค่อม มีความโดดเด่น
ทางภูมิศาสตร์ ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP และแหล่งการผลิต GI ซึ่งไม่ใช่สินค้า commodity อีกทั้งมี
การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและประมง ที่เป็นเอกลักษณ์ภายในชุมชน และตลาดให้การยอมรับ  
 นอกจากน้ีจังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย  เช่น        
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตลาดนํ้าอัมพวา โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ค่ายบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธ์ิ)              
วัดบางแคน้อย อุทยานรัชกาลที่ 2 ตลาดนํ้าบางน้อย ตลาดนํ้าท่าคา สถานท่องเที่ยวที่สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิธี
ชีวิตแบบด้ังเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทําสวนผักผลไม้ การเคี่ยวนํ้าตาลมะพร้าว การทํานาเกลือ การทําประมง
พ้ืนบ้าน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน่ืองจากมีทุนทาง
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตด้ังเดิม  อีกทั้ง ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ในหลายพ้ืนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ดี มีความพร้อม มีความสามารถ ความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ของตน และมีความต่ืนตัว เข้มแข็ง        
และมีส่วนร่วมร่วมในการบริหารงานราชการภาครัฐในการพัฒนาจังหวัด มีการศึกษาสูง มีศูนย์การเรียนรู้จํานวน
มาก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสูง อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินสิ่งแวดล้อมภายในแล้ว “จุดอ่อน” 
(Weaknesses) ของจังหวัดสมุทรสงครามเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ พบว่า เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง ทําให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในภาคประมงสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและสุขภาพอนามัย  ขาดการบูรณาการจัดการ และการกําหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว และภัยคุกคาม       
ที่ชัดเจนของจังหวัดร่วมกัน ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยและ
อายุมาก ขาดเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาด้านเกษตรกรรม อีกท้ัง เยาวชนขาดความสนใจในการเรียนรู้อาชีพ 
 

จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
 7. การขยายตัวของชุมชนสูงขึ้น ทําให้สาธารณูปโภค

พ้ืนฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่ และ
ขาดแหล่งเก็บนํ้าจืดธรรมชาติ 

8. ประชาชนและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดยังขาด
การพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่เพียงพอ 

9. ภาคเศรษฐกิจมีการพ่ึงพิงงบประมาณจากภาครัฐ 
ในขณะที่การจัดต้ังวิสาหกิจรายใหม่ๆมีน้อย การ
จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนยังขาดความเข้มแข็งและ
ความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 

10. จังหวัดอยู่ริมชายฝั่งทะเล และมีแม่นํ้าและคลอง
จํานวนมากในจังหวัด จึงมักเกิดปัญหาการกัดเซาะ
และการทรุดตัวของที่ ดินริมนํ้า และริมชายฝั่ง 
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนกับประชาชนในพ้ืนที่ 
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เกษตรกรรม แรงงานในพ้ืนที่ย้ายออกนอกจังหวัด ทําให้ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร             
มีสัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ของภาคเกษตรสูง และมีสัดส่วนหน้ีเสียสูง ขาดองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทาง
เทคโนโลยีทางการเกษตรและประมงในการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง ซึ่งปัญหาด้านสังคม
น้ัน มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาหย่าร้าง ปัญหายาเสพติด ปัญหาจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นทําให้อัตรา
การพ่ึงพิงสูงขึ้น จํานวนคดีอาญาสูงขึ้นในขณะที่อัตราส่วนคดีที่จับได้ต่อคดีที่รับแจ้งตํ่า รวมไปถึงมีปัญหาด้านการ
กระจายตัวของรายได้  เศรษฐกิจของจังหวัดพ่ึงพาการท่องเที่ยว แต่บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว      
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศน้อย จึงมีปัญหาด้านต่างๆ ตามมาจํานวนมาก เน่ืองจากขาดการบริหาร
จัดการรองรับที่เพียงพอ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม นํ้ามีแนวโน้มเน่าเสีย จังหวัดอยู่ริมชายฝั่งทะเลและมีแม่นํ้าและคลอง
จํานวนมากในจังหวัดจึงมักเกิดปัญหาการกัดเซาะและการทรุดตัวของที่ดินริมนํ้าและริมชายฝั่ง ปัญหาน้ําท่วมขัง 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในพ้ืนที่ ระบบการจัดการขยะยังไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ ก่อให้เกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ุของพาหะนําโรค ขาดแหล่งเก็บนํ้าจืดธรรมชาติ ขาดแคลนแหล่งนํ้าต้นทุนเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนสูงขึ้นทําให้นํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในพ้ืนที่   ภาคเศรษฐกิจมีการพ่ึงพิงงบประมาณจากภาครัฐ ในขณะที่การจัดต้ังวิสาหกิจรายใหม่ๆมีน้อย 
การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนยังขาดความเข้มแข็งและขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน และภาคประมงแรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรค
ร้ายแรงต่างๆ นอกจากน้ี ประชาชน บุคลากรภาครัฐและบุคลากรภาคบริการในจังหวัดยังขาดการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เพียงพอ เช่น ยังขาดความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และยังไม่
สามารถใช้โอกาสในการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนได้เท่าที่ควร อาจทําให้เสียโอกาสด้านการค้าและการลงทุน        
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดสมุทรสงคราม 

โอกาส (OPPORTUNITIES) ข้อจํากัด/ภัยคุกคาม (THREATS) 
1. นโยบายรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริม

การเกษตรโซนน่ิง และส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรและประมงที่ปลอดภัย และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2. ประชาชนมีกระแสสนใจเรื่องสุขภาพมากข้ึนหันมา
รับประทานอาหารปลอดภัยสูงข้ึน 

3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งช่วยในการพัฒนาด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตรและประมง การกระจายและปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร ตลอด ทั้งการบริการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

1. มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
ธุ ร กิ จ  การค้ า  การ เกษตร  และการประมง 
โดยเฉพาะด้านการประมง 

2. จังหวัดอยู่ปลายนํ้า ทําให้มีมลภาวะทางนํ้าจาก
จังหวัดใกล้เคียง จึงมีแนวโน้มประสบปัญหาน้ําเสีย
และนําไปสู่ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งนํ้าเสียหาย 

3. การขาดแคลนแรงงานทําให้ต้องมีการนําแรงงาน
จากต่างถิ่นเข้ามา เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้า
มาในพ้ืนที่มากขึ้น ดังน้ัน อาจจะเกิดผลกระทบด้าน
ความมั่นคงความปลอดภัยด้านแรงงาน โรคระบาด 
ยาเสพติด และการเตรียมสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้เพียงพอ 
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โอกาส (OPPORTUNITIES) ข้อจํากัด/ภัยคุกคาม (THREATS) 
4. การสนับสนุนนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ที่จะใช้

เครือข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงพื้นที่ต่างๆทํา
ให้การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวมีความสะดวก 
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเช่น การ
พัฒนาถนนสาย Royal Coastสมุทรสงคราม-ชุมพร 
เส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่และความเร็วสูง โครงการทาง
ยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุรี-ปากท่อ) 
หรือทางยกระดับพระราม2 เป็นต้น 

5. นักท่องเ ท่ียวมีความสนใจเ ร่ือง Eco-tourism
สุขภาพ และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินมากข้ึน จึงเป็น
โอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลายมากข้ึน 

6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการราย
ย่อยทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 

7. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และกําหนดให้จังหวัดเป็นเมืองต้องห้าม
พลาด  และช่วยประชาสัมพันธ์ส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 

8. รัฐบาลเปิดโอกาสให้นําแรงงานต่างด้าวมาจด
ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเพ่ิม
จํานวนแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตต่างๆมากขึ้น 

9. รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

10 ประเทศไทยได้รับการยกระดับการค้ามนุษย์จาก 
Tier3 เ ป็น  Tier2 ส่ งผลดี ต่อภาคประมงของ
จังหวัด 

4. จากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ทําให้เกิดการ
เข้ามาของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ผนวกกับกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ และขาดการส่งเสริมวิถี
ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจัง ส่งผลให้วิถี
ชุ ม ชนและพฤ ติ ก ร รมสั ง ค มที่ ดี ง า มห าย ไป 
นอกจากน้ีการท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม ยังส่งผล
กระทบ เ ชิ งลบ ต่อท รัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

5. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก และ
เสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียว
ภาคการผลิต และธุรกิจการส่งออกของจังหวัด 

6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีไม่แน่นอนของโลกส่งผล
ต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ได้แก่ ลิ้นจี่ และภาคประมงของจังหวัด 

7. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดอาจก่อให้เกิดปัญหา 
สุขภาพ อนามัย อาชญากรรม การประกอบอาชีพ
สงวนของคนไทย หรืออาจเป็นภัยด้านความมั่นคงได้ 

8. การนําเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมงจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืชที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล โดยเฉพาะมะพร้าว 

9. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมบางด้าน อาจ
ทําให้จํานวนผู้เย่ียมเยือนสมุทรสงครามลดลง ส่งผล
กระทบด้านรายได้จากการค้าและการท่องเที่ยว 

 
   จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกข้างต้นพบว่า มีโอกาส (OPPORTUNITIES) ที่เอ้ือต่อ
จังหวัด ซึ่งได้กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเป็นเมืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เมืองแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและประมงหลายประการ และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การเกษตรโซนน่ิง และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและประมงท่ีปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเท่ียว ประชาชน   
มีกระแสสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหันมารับประทานอาหารปลอดภัยสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งช่วยในการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง การกระจายและปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งการบริการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากน้ีการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถนํามาช่วยในการบริหารจัดการภาคส่วนต่างๆ ได้ ทั้งเรื่องการเกษตร การท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการภาครัฐ  และยังมีปัจจัยสนับสนุนคือได้รับการสนับสนุนนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ที่จะใช้เครือข่าย
การคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงพื้นที่ต่างๆทําให้การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวมีความสะดวก รวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเช่น การพัฒนาถนนสาย Royal Coast สมุทรสงคราม-ชุมพร เส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่         
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และความเร็วสูง โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุรี-ปากท่อ) หรือทางยกระดับพระราม2         
การก่อสร้างถนนสานมอเตอร์เวย์ นครปฐม – ชะอํา เป็นต้น  ส่วนในด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากนักท่องเที่ยว       
มีความสนใจเรื่อง Eco-tourism สุขภาพ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลายมากข้ึน  อีกทั้งเมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ      
เชิงธุรกิจสามารถแข่งขันได้  นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท่องเที่ยว และกําหนดให้จังหวัดเป็นเมือง
ต้องห้ามพลาด ซึ่งสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง  ในส่วนของตลาดแรงงาน 
รัฐบาลเปิดโอกาสให้นําแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเพ่ิมจํานวนแรงงานเข้าสู่ภาค    
การผลิตต่างๆมากขึ้น รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ       
รวมตลอดจนได้รับการยกระดับการค้ามนุษย์จาก Tier3 เป็น Tier2 ส่งผลดีต่อภาคประมงของจังหวัด 

 อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคาม (THREATS) ต่อการพัฒนาจังหวัด พบว่า มาตรการกีดกันทางการค้าของ
ประเทศคู่ค้า ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การค้า การเกษตร และการประมง 
โดยเฉพาะด้านการประมง ซึ่งจังหวัดอยู่ปลายนํ้า ทําให้มีมลภาวะทางน้ําจากจังหวัดใกล้เคียง จึงมีแนวโน้มประสบ
ปัญหาน้ําเสียและนํา   ไปสู่ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งนํ้าเสียหาย ปัญหาน้ําท่วมขังซ้ําซาก ด้านแรงงาน พบว่า
การขาดแคลนแรงงานทําให้ต้องมีการนําแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามา เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพ้ืนที่มาก
ขึ้น ดังน้ัน อาจจะเกิดผลกระทบด้านความมั่นคงความปลอดภัยด้านแรงงาน โรคระบาด ยาเสพติด และการเตรียม
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก  ให้เพียงพอ รวมตลอดจนกรณีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ทําให้
เกิดการเข้ามาของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ผนวกกับกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ และขาดการส่งเสริมวิถีชุมชน 
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจัง ส่งผลให้วิถีชุมชนและพฤติกรรมสังคมที่ดีงามหายไป นอกจากน้ีการท่องเที่ยวที่ไม่
เหมาะสม ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  อีกทั้ง ยังประสบปัญหาความไม่
แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก  และเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวภาคการผลิต และ
ธุรกิจการส่งออกของจังหวัด  ในส่วนปัญหาด้านภูมิอากาศ มีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ที่ไม่แน่นอนของโลก
ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ลิ้นจ่ี    และภาคประมงของจังหวัด  และที่เป็น
ปัญหาในปัจจุบันอีกปัญหาหน่ึงคือการนําเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมงจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ไม่เคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมาก่อน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล 
โดยเฉพาะมะพร้าว และอีกประการหน่ึงที่สําคัญคือนโยบายด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมบางด้าน อาจทําให้
จํานวนผู้เย่ียมเยือนสมุทรสงครามลดลง ส่งผลกระทบด้านรายได้จากการค้าและการท่องเที่ยว 
 
การกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตาม TOWS Matrix 
 จังหวัดได้นําผลการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจากข้างต้นที่มีการวิเคราะห์ให้เห็น       
ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด แล้วนํามาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตารางที่
เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์หรือกําหนดยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ประเภทต่าง ๆ      
โดยการ 1. นําจุดแข็ง และโอกาส พิจารณาร่วมกัน (SO) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก 2. นําจุดแข็งและ
ข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน (ST) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน เพ่ือพัฒนานําจุดแข็ง มาใช้ป้องกันภัยคุกคาม
ของจังหวัดที่เข้ามา 3. นําจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน (WO) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข เน่ืองจาก
จังหวัดมีโอกาสท่ีจะนํามาแก้ไขจุดอ่อนของจังหวัดที่มี 4. นําจุดอ่อนและข้อจํากัดมาพิจารณาร่วมกัน (WT)         
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ เน่ืองจากจังหวัดเผชิญสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
ตามตารางดังต่อไปน้ี 
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SO ประเด็นการพัฒนา 
- ด้วยศักยภาพของจังหวัดที่ เป็นเมือง 3 น้ําและอยู่ ใกล้
กรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมาย และแหล่ง
เกษตรกรรม และประมงที่สําคัญ ประกอบกับประชาชนให้
ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น และการสนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์ของภาครัฐ และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของรัฐ  ทํ าให้ เอื้ อต่ อการเดินทางมาเยี่ ยมเยื อนของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดมากขึ้น 
   

- ประเด็นเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว 
 

ST ประเด็นการพัฒนา 
- ด้วยจังหวัดขนาดเล็ก และเป็นเมือง 3 น้ําที่มีพื้นที่ที่
เอื้ออํานวยต่อการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและชาวประมง แต่ยังขาดองค์ความรู้และ
การวิจัยทางเทคโนโลยีทางการเกษตรและประมงในการ
เพิ่มผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง และยัง
พบว่าจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
จางหาย วิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัด
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้ง ปัญหาอาชญากรรมและปัญหา  
ยาเสพติด เป็นต้น ปัญหาด้านความม่ันคง ซึ่งอาจเกิดจาก
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ต่างชาติที่ขาดมาตรฐานการควบคุมการมีพื้นที่ติดชายฝ่ังทะเล 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางาน ในพื้นที่ 

- ประเด็นเชิงป้องกัน ด้านการเกษตร 
- ประเด็นเชิงป้องกัน ด้านสังคม 
 

WO ประเด็นการพัฒนา 
- นักท่องเที่ยวมีความสนใจเร่ือง Eco-tourism สุขภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเมือง
ต้องห้ามพลาด ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด 
ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจํานวนมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณขยะ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ระบบการจัดการขยะยังไม่ได้
รับการจัดการที่ดีพอ ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะ
นําโรค ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดถูกทําลายมากขึ้น 
และมีการแย่งทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคที่มีอย่างจํากัด
สูงขึ้น รวมทั้ง จังหวัดอยู่ปลายน้ําและมีชายฝ่ังทะเล ทําให้
ง่ายต่อการเกิดมลภาวะเป็นพิษและการกัดเซาะชายฝ่ังใน
จังหวัด ปัญหานํ้าท่วมขัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่
ของประชาชนและต่อการเพาะปลูกการเกษตรและการ
เพาะเล้ียงประมงชายฝ่ัง  

- ประเด็นเชิงปรับปรุง ด้านฟื้นฟูด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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WT ประเด็นการพัฒนา 

- ด้วยจังหวัดเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่มีความเจริญด้านการ
เป็นเขตเศรษฐกิจสูงขึ้น มีการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว 
จึงทําให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนปัญหาด้าน
ภูมิอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ที่ไม่แน่นอนของ
โลกส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ งทะเล ผลผลิตภาค
เกษตรกรรม ได้แก่ ลิ้นจ่ี  และภาคประมงของจังหวัด  
และที่เป็นปัญหาในปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งคือการนําเข้า
ผลผลิตทางการเกษตรและประมงจากต่างประเทศ ส่งผลให้
เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยมาก่อน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล 
โดยเฉพาะมะพร้าว 

- ประเด็น ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 - ประเด็น ด้านการเกษตร 
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สวนท่ี 2 

ประเด็นการพัฒนา 

เปาหมายการพัฒนาจังหวดั 

 

 

 



 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 - 2565 
   จั งห วัดสมุทรสงคราม  ไ ด้ ดํา เ นินการกําหนดประเ ด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม                 
พ.ศ. 2561 – 2565  โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญโดยใช้เทคนิค                
SWOT Analysis เช่ือมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง โดยยึดโยงกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงพ้ืนที่  
จึงกําหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 – 2565  ดังน้ี 

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (Vision) 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 นํ้าอย่างย่ังยืน  แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย   

เพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้มีมลูค่าสงู มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง” 

2. พันธกิจ  
1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3. กํากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรูปแบบ

หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคง 

ในการดํารงชีวิตของประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. เป้าประสงค์รวม  (5 ป ีพ.ศ. 2561 - 2565) 
1.  เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างย่ังยืน 
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้าํลดลง และดํารงชีวิตอย่างปลอดภัย 
3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
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5. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  (5 ป ีพ.ศ. 2561 - 2565)  
1.  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per Capita) จังหวัดเพ่ิมข้ึน  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15) 
2.  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 15) 
3.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
4.  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) 
5.  อัตราการพ่ึงพิงลดลง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5) 
6.  ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง (เท่ากับ 0.32) 
7.  ปริมาณขยะลดลง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 
8.  พ้ืนที่แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ (มีโครงสรา้งการป้องกันแล้ว) มีความยาวคงเดิม (ความยาว 15.54 กม.) 

 
6. ตารางความเชื่อมโยง เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมายรายป ี
 

เป้าประสงคร์วม  
(5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  
(5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565) ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 .  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
จังหวัดมีการขยายตัว 
ในอัตราที่ เหมาะสม
อย่างย่ังยืน 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อคน (GPP per Capita) 
จังหวัดเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15) 

2. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ภาคเกษตร ของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15) 

3. รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20) 
 

ปี 2556-2559 
ขยายตัวเฉลี่ย 

ร้อยละ 5.83 /ปี 
 

 
ปี 2556-2559
ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 5.9/ปี 

 
 

ปี 2557-2559 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

ร้อยละ 11.69/ปี 

ร้อยละ 
3 
 
 

 
ร้อยละ 

3 
 
 

 
ร้อยละ 

3 

ร้อยละ  
3 
 
 

 
ร้อยละ  

3 
 
 

 
ร้อยละ  

3.5 

ร้อยละ  
3 
 
 

 
ร้อยละ  

3 
 
 

 
ร้อยละ  

4 

ร้อยละ 
3 
 
 

 
ร้อยละ 

3 
 
 

 
ร้อยละ 

4.5 

ร้อยละ 
3 
 
 

 
ร้อยละ 

3 
 
 

 
ร้อยละ 

5 

2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง 
ความเหลื่อมล้ําลดลง 
และดํารง ชี วิตอย่าง
ปลอดภัย 

1. ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5) 
 
2. อัตราการพ่ึงพิงลดลง 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5) 
 
 
3. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาคด้านรายได้ 
 (Gini coefficient) ลดลง
(เท่ากับ 0.32) 

ปี 2558-2559 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ร้อยละ 1 /ปี 

 
ปี 2558-2559 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ร้อยละ 1 /ปี 

 
ปี 2560 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
เท่ากับ 0.44 

ร้อยละ 
1 
 
 

ร้อยละ 
0.5 

 
 

เท่ากับ
0.4 

ร้อยละ  
1 
 
 

ร้อยละ  
0.5 
 
 

เท่ากับ
0.38 

ร้อยละ  
1 
 
 

ร้อยละ  
0.5 
 
 

เท่ากับ 
0.36 

ร้อยละ 
1 
 
 

ร้อยละ 
0.5 

 
 

เท่ากับ 
0.34 

ร้อยละ 
1 
 
 

ร้อยละ 
0.5 

 
 

เท่ากับ 
0.32 
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เป้าประสงคร์วม  
(5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  
(5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565) ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

1. ปริมาณขยะลดลง (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25) 
 
 
2. พ้ืนท่ีแนวชายฝั่งท่ีถูก
กัดเซาะ (มีโครงสร้างการ
ป้องกันแล้ว) มีความยาว 
คงเดิม (ความยาว 15.54 
กม.) 

ปี 2560 
ลดลงร้อยละ 

4.63 
 

ปี 2560  
ความยาว  
15.54 กม. 

ร้อยละ 
5 
 
 

15.54 
กม. 

 
 

ร้อยละ  
5 
 
 

15.54 
กม. 

 
 

ร้อยละ  
5 
 
 

15.54 
กม. 

 
 

ร้อยละ 
5 
 
 

15.54 
กม. 

 
 

ร้อยละ 
5 
 
 

15.54 
กม. 

 

การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา (จุดเน้นท่ีสําคัญ) 
    จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่สุดของประเทศ มีพ้ืนที่ขนาด 416.7 ตารางกิโลเมตร                

มีพ้ืนที่ชายฝ่ังติดกับอ่าวไทยยาว 24.23 กิโลเมตร และมีแม่นํ้าแม่กลองไหลผ่านจังหวัดทั้ง 3 อําเภอ ออกอ่าวไทย 
ที่บริเวณปากนํ้าแม่กลอง มีลําคลองน้อยใหญ่แยกจากแม่นํ้าแม่กลองกว่า 300 คลอง กระจายทุกพ้ืนที่ ทําให้สภาพ               
ภูมิประเทศ  อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง 3 นํ้า คือ นํ้าจืด นํ้ากร่อย นํ้าเค็ม ซึ่งเอ้ืออํานวยต่อการเพาะปลูก และ 
การประมงที่โดดเด่น รวมท้ังการท่องเท่ียว ด้วยศักยภาพดังกล่าวจังหวัดมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
รูปแบบหลากหลาย และแหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตปลอดภัย โดยลําดับความสําคัญ 2 ประเด็น 
การพัฒนา ดังน้ี 

-  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
รูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 

-  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
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ความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาคกลาง  
และนโยบายท่ีสําคัญต่างๆ  

 
 

ประเด็น 
การพัฒนาจังหวัด ความสอดคลอ้ง 

ประเด็นการพฒันาที ่1 
การเพิ่มศักยภาพการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว รู ป แ บ บ
หลากหลายสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
 แผนแม่บท ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเทีย่ว 

 แผนปฏิรูปประเทศ  ข้อ 5 ด้านเศรษฐกจิ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 

ข้อ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขันได ้
        อย่างยัง่ยืน 
ข้อ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ข้อ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

 นโยบายรัฐบาล ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ            
และสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

ข้อ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก
และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพฒันาที ่2 
การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐาน  
ความปลอดภัย และ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและประมง 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 การสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
 แผนแม่บท ประเด็น การพฒันาการเกษตร 

 แผนปฏิรูปประเทศ  ข้อ 5 ด้านเศรษฐกจิ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 

ข้อ 3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขันได ้
        อย่างยัง่ยืน 
ข้อ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ข้อ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

 นโยบายรัฐบาล ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลย ีและความคิดสรา้งสรรค์ เพือ่ให้สามารถแขง่ขันได้อย่างยั่งยนื 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

ข้อ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
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ประเด็นการพฒันา

จังหวัด ความสอดคลอ้ง 

ประเด็นการพฒันาที ่3 
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างความสมดุล 
เท่าเทียม และมั่นคง 
ในการดํารงชีวติของ
ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ข้อ 1 ความมั่นคง 
ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
ข้อ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 แผนแม่บท 

ประเด็น การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็น การพฒันาการเรียนรู ้
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี 
ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
ประเด็น การสรา้งหลักประกันทางสังคม 

 แผนปฏิรูปประเทศ  
ข้อ 7 ด้านสาธารณสุข 
ข้อ 9 ด้านสังคม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 

ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ข้อ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
ข้อ 5  ความมั่นคง 
ข้อ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ข้อ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

 นโยบายรัฐบาล 

ข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 4  การศึกษาและเรยีนรู้ การทาํนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5  การยกระดับคุณภาพบรกิารด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 

 แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 1  พัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

- 

ประเด็นการพฒันาที่ 4 
สร้างเสริม
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

 แผนแม่บท ประเด็น การสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืน 

 แผนปฏิรูปประเทศ  
ข้อ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ข้อ 10 ด้านพลังงาน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ          
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ข้อ 4 การเติบโตที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

 แผนพัฒนาภาคกลาง 
ข้อ 4 บริหารจัดการนํ้าและทรพัยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา       
น้ําท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยนื 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 

ข้อ 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม้ี
ความหลากหลาย อุดมสมบูรณ ์
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แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
แนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 :   การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 
รูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยนื 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมายและตัวช้ีวัด ข้อมูล

พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 
 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561-
2565 

1. การเพิ่มรายได้
จากการ
ท่องเท่ียวและ
เพ่ิมจาํนวน
นักท่องเท่ียว    
2. การพัฒนา
แหลง่ท่องเท่ียว
รูปแบบ
หลากหลาย 
3. การท่องเท่ียว
ของจังหวดัได้รบั
การบริหาร
จัดการเป็นอย่าง
ดี 
  

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผู้มาเยือนจังหวัด  

 
 

ปี 2559 
เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3.73 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
20 

1 .  พัฒนา ร ะบบบ ริห า ร
จัดการ ปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  แ ล ะนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Learning Process) เข้ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการ
ท่องเท่ียวทุกรูปแบบ 
2. สร้าง ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรมเพ่ือใช้เป็นจุดขาย
ของการท่องเท่ียว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 
4. สนับสนุนและส่งเสริม 
การท่องเท่ียวรูปแบบ
หลากหลาย เช่น  
การท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ 
(Health Tourism)  
การท่องเท่ียว  เพ่ืออายุ 
วัฒนะ (Spa and 
Wellness Tourism) 
ท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม 
และชุมชน (Culturaland 
Community based 
Tourism) 
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก สร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ด้ า น ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว จ า ก
ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 
6 .  ส่ ง เส ริม กิจกรรมด้าน
การท่องเท่ียวในจังหวัด 
 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น 
ของรายไ ด้  จากการ
ท่องเท่ียว 
 

ปี 2557 - 
2559 

เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 11.69 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3.5 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
4.5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
20 

3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
แหล่งท่องเท่ียว  
 

ปี 2561 
ร้อยละ 
89.1  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

        

119



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

การสืบค้น และการจัดการองค์
ความรู้ 

กําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และ

เป้าหมาย 

พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการการท่องเที่ยว

ภายในชุมชน  

เตรียมความพร้อม
และพฒันา

ศักยภาพบุคลากร
ภายในชุมชน 

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่ง
ท่องเที่ยวและสิง่อาํนวยความ
สะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว 

พัฒนากิจกรรม และของ
ที่ระลึกที่สะท้อน 

อัตลักษณ์ของพื้นที ่

พัฒนา 
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

1.1 การจัดเก็บ และรวบรวม
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
1.2 การพัฒนาและบริหาร
จัดการองค์ความรู้ 
1.3 การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เพื่อการ
ท่องเที่ยว 
1.4 การพัฒนาแหล่งข้อมูล
และ Tourist Center สําหรับ
ชุมชน 

2.1 การศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว  
2.2 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

3.1 การประเมินมาตรฐานการ
ให้บริการการท่องเที่ยว  
3.2 การศึกษาแนวทางการ
กําหนดขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว (Carrying 
Capacity) – ช่วงเวลาและ
จํานวน  
3.3 การพัฒนากลไกความร่วมมือ 
และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการ
ร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
3.4 การพัฒนามาตรการและ
ระบบด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่  
3.5 การประเมินผลกระทบจาก
การท่องเที่ยวและพัฒนาแนวทาง
ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4.1 การพัฒนามาตรฐาน
มัคคุเทศก์ / ผู้นําเที่ยว / 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การปรับปรุง
ทัศนคติและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และ
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว 
4.3 การพัฒนาคู่มือ
ปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว 

5.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ
แหล่งท่องเที่ยว  
5.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวศักยภาพ 
5.3 การพัฒนาสถานที่รองรับกิจกรรม 
MICE 
5.4 การการจัดการขยะ และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
5.5 การประเมินมาตรฐานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และพัฒนาแนวทาง
ปรับปรุง  
5.6 การส่งเสริมคุณภาพที่พักในบริเวณ
ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการในพื้นที่ 
5.8 ส่งเสริมสินค้าชุมชน เครือข่ายและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

6.1 การสร้างสรรค์กิจกรรม
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม  
6.2 การสนับสนุนอุปกรณ์ 
สถานที่เพื่อการจัดกิจกรรมชุมชน 
6.3 การออกแบบกิจกรรม และ
นิทรรศการประจําปีของชุมชน 
6.4 การปรับปรุงของที่ระลึก 
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องจากการ
ท่องเที่ยว  
6.5 การส่งเสริมกิจกรรมรองรับ
การท่องเที่ยวเชิง MICE ในพื้นที่ 

7.1 การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
7.2 การสร้างแบรนด์การ
ท่องเที่ยว 
7.3 การสร้างจิตสํานึก
นักท่องเที่ยวที่ดี 
7.4 สร้างการรับรู้และ
พัฒนากิจกรรม  

ต้นน้ํา: การวางแผน และการบริหาร กลางน้าํ: การพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม และของที่ระลึก ปลายน้ํา: การตลาด 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 :   การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมายและตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 
 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561-
2565 

1. สรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับ
ภาคการเกษตร 
2. เพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม
การเกษตรให้ได้
มาตรฐาน  
3. เกษตรกร
เข้าถึงปจัจัยการ
ผลิต 
4. เพ่ือสง่เสรมิ
รายได้ และลด
ภาระหน้ี
เกษตรกร 
 
  

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GPP) ภาคการเกษตร 
เพ่ิมขึ้น 
   

ปี 2556 -
2559 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5.9 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
15 

1. ส่งเสริมการเข้าถึง และ
พัฒนาคุณภาพปัจจัยการ
ผลิต 
2. เ พ่ิมประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการผลิต  
3. พัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และส่งเสริมอุตสาหกรรม
การเกษตร 
4 .  พัฒนาตล าด เ กษตร
รูปแบบใหม่  (ผลิตภัณฑ์
เกษตรใหม่ / เกษตรอินทรีย์ 
/ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร) 
5. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
 
 

2. สัดส่วนแปลง  /ฟาร์ม
ท่ีได้รับการรับรอง  GAP 
เพ่ิมขึ้น 
 

ปี 2560 
ร้อยละ 3 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ  
5 

3. สัดส่วนหมู่บ้านท่ีมี
นํ้า ใ ช้ เ พ่ือการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

ปี 2560 
ร้อยละ 
88.89 

ร้อยละ 
89 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
96 

4. สัดส่วนหน้ีสินตอ่
รายได้เงินสดสุทธทิาง
เกษตรลดลง 
 

ปี 2558 - 
2559 

เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 5.14 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
5 
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การแปรรูปและสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการตลาด 

การเพิ่มผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพ  
และลดต้นทนุ 

การขนส่งและ 
จัดการบริหารสินคา้ 

(Logistics) 
การวิจัยพัฒนา (R&D)  การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ 
            การพัฒนาเกษตรกร�

1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
พืช (1-มะพร้าว) 
1.2 การวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
1.3 การวิเคราะห์สินค้าและ
ความต้องการของตลาด 
(Intelligence) 
1.4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิง
ลึกเกษตร 

ช่วงเพาะปลูก (Cultivation) 
3.1 การผลิตที่ดีและเหมาะสม 
(GAP) 
3.2 การใส่ปุ๋ยและกําจัดศัตรูพืช 
(1-แตนเบียน) 
3.3 การเพิ่มผลิตภาพ 
 (1-พืชผสมผสาน) 
การเก็บเกี่ยวและขั้นตอน 
หลังเก็บเกี่ยว (Harvest & Post) 
3.4 การรับรองมาตรฐานและ
ตรวจสอบความปลอดภัยสินค้า 
3.5 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) 

4.1 มาตรฐานการผลิต เกษตร
อุตสาหกรรม  
4.2 การทําบรรจุภัณฑ์  
4.3 การทําตราสินค้า (Branding) 
และตรารับรองคุณภาพ (Quality 
Mark)  
4.4 ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือ
ใช้ (Zero Waste)  
4.5 การนําความรู้ท้องถิ่นมา
พัฒนาให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง (1-
สมุทรสงคราม 
เมืองมะพร้าว)

ก่อนเก็บเกี่ยว  
(Pre-cultivation) 
2.1 การกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ให้เกษตรกร 
2.2 การบริหารจัดการน้ํา (1-ขุด
ลอกคลอง) 
2.3 การบริหารจัดการการใช้ดิน 
(Zoning) 
2.4 การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 
ปรับปรุงดิน 
2.5 การรวมกลุ่มเกษตรกร (1-
สมุทรสงครามเมืองมะพร้าว) 
2.6 การสร้างองค์ความรู้และขีด
ความสามารถให้เกษตรกร 
2.7 การเตรียมความพร้อม
ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 

้

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

 

ต้นน้ํา : กระบวนการผลิต กลางน้าํ : กระบวนการแปรรูป 
ปลายน้ํา : กระบวนการค้าและ

การตลาด 

ก 2 3 4  61 5

5.1 การขนส่งและ 
กระจายสินค้า 
5.2 การบริหารจัดการคลังสินค้า 
5.3 ระบบห้องเย็น 
 

6.1 พัฒนาตลาดกลางสินค้า  
(1-สมุทรสงครามเมืองมะพร้าว) 
6.2 พัฒนาระบบค้าปลีก ค้าส่ง  
(1-สมุทรสงครามเมืองมะพร้าว) 
6.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด  
6.4 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งออก 
6.5 พัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
(Future Market) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

5.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
(1-rebranding) 
5.2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมห้อง
แช่เย็น (1-rebranding) 
5.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการขนส่งและกระจาย
สินค้า  
5.4 อัตราการสูญเสียระหว่าง
ขนส่ง  
5.5 การลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

4.1 การคัดแยกขนาด 
4.2 การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบของโรงงานแปรรูป 
(1-rebranding) 
4.3 การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานระหว่างแปรรูป  
4.4 การบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์ 
4.5 การลดการใช้พลังงาน 
4.6 การจําหน่ายชิ้นส่วนเหลือใช้ไป
สกัดอาหารเสริม/ทําอาหารสัตว์ 
4.7 การจัดการสิ่งแวดล้อมและลด
มลภาวะ  
4.8 การจัดการน้ําเสียและ 
ของเสียจากโรงงาน 
4.9 มาตรฐานด้านการประมง 

1.1 การวิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์ 
1.2 การวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใน 
การเพาะเลี้ยง 
1.3 การวิเคราะห์สินค้า
และความต้องการของ
ตลาด (Intelligence) 

 

2.1 การเตรียมพื้นที่เพาะเลี้ยง 
2.2 การบริหารจัดการและฟื้นฟู
แหล่งน้ํา  
2.3 การจัดหาและคัดเลือกพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ํา 
2.4 การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ 
ประมง/ผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา 
2.5 การสร้างองค์ความรู้และขีด
ความสามารถให้บุคลากร 
2.6 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
เชิงลึก 
2.7 การแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงานในภาคประมง 

การจับจากแหล่ง 
3.1 สร้างความสมดุลในการทํา
ประมง ที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และไม่ทําลายทรัพยากร
และระบบนิเวศ 
3.2 การส่งเสริมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
เพื่อลดต้นทุนในการออกทะเล 
3.3 สุขอนามัยในการจับสัตว์น้ํา 
การเพาะเลี้ยง 
3.4 การจัดการฟาร์ม 
3.5 การอนุบาลสัตว์ 
3.6 การอาหารและยารักษาโรค 
3.7 การควบคุมมาตรฐาน 
การเพาะเลี้ยง 
3.8 การเฝ้าระวังเตือนภัย 
การนําเข้า 
3.9 การป้องกันการนําเข้า 
สัตว์น้ําที่ด้อยคุณภาพ 

การแปรรูปและสรา้ง
มูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการตลาด 

การเพิ่มผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพ  
และลดต้นทนุ 

การขนส่งและ 
จัดการบริหารสินคา้ 

(Logistics) 
การวิจัยพัฒนา (R&D)  การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ 
            การพัฒนาเกษตรกร�

้

ต้นน้ํา : กระบวนการผลิต กลางน้าํ : กระบวนการแปรรูป 
ปลายน้ํา : กระบวนการค้าและ

การตลาด 

ก 2 3 4  61 5

6.1 พัฒนาตลาดกลางสินค้า 
 (1-rebranding) 
6.2 พัฒนาระบบค้าปลีก ค้าส่ง  
(1-rebranding) 
6.3 การเพิ่มขีดความ 
สามารถในการ 
แข่งขันทางการตลา 
6.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด  
6.5 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งออก 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และม่ันคง 
ในการดํารงชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมายและตัวช้ีวัด ข้อมูล

พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 
 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561-
2565 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น และ มีความ
มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชน
สามารถเขา้ถึง
ระบบสวสัดิการ
ท้ังด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข
ได้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม  
3. สังคมและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
 
 
  

1.ร้อยละของประชากร
ท่ี อ ยู่ ใ ต้ เ ส้ น ค ว า ม
ยากจนลดลง  

ปี 2559 
ร้อยละ 
3.62 

ร้อยละ 
0.5 

ร้อยละ 
0.5 

ร้อยละ 
0.5 

รอ้ยละ 
0.5 

ร้อยละ 
0.5 

ร้อยละ 
2.5 

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต  ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร
สาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดย
การส ร้างอาชีพ เ พ่ือ เ พ่ิม
ร า ย ไ ด้ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
กระบวนการมี ส่วนร่วม/
จิตสํานึกตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด
รายจ่าย 
3. เสริมสร้างความมั่นคง
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

2. อัตราคดียาเสพติด
ลดลง 

ปี 2560 
695 คดี 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ  
15 

3. สถิติการจับกุมคดี
อาชญากรรมไดส้ําเร็จ
เพ่ิมขึ้น 

ปี 2560 
จับกุมได ้
ร้อยละ 
63.01 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ  
15 

4. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกําลัง
แรงงาน  

ปี 2559 
ร้อยละ 
28.83  

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ  
5 

5 .  ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 

ปี 2559 
114,628.53 
บาท/คน 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ  
5 

6. สัดส่วนครัวเรือนท่ี
เข้าถึงประปาเพิ่มข้ึน 

ปี 2560 
ร้อยละ 
46.32 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ  
5 
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ยุทธศ

ยกร
การศกึ
การเรี

1.

1.1 บริหาร
การการศกึ
ในพื้นที่  
1.2 กิจกรร
สนับสนุนเ
ที่ด้อยโอกา
1.3 พัฒนา
พื้นที่  
1.4 พัฒนา
เรียนรู้/ แห
1.5 ยกระด
การบริหาร
สถานศึกษ
1.6 สร้างโ
เรียนรู้วิชา
1.7 ส่งเสริ
และการศกึ
ตลอดชีพ  
1.8 การเส
ชีวิต และเต
ความพร้อม
อาเซียน  
 

ศาสตร์ที่ 3 การ

ระดับคุณภาพ
กษาและสง่เสริม 
รยีนรู้ตลอดชีวิต 

รจัดการฐานข้อมูลด้าน
กษาของเด็กและเยาวชน

รมเพื่อช่วยเหลือ/
ด็กและเยาวชน 
าสทางการศึกษา 
าคุณภาพการศึกษาใน

าสถานศึกษา/แหล่ง
หล่งวิจัยในพื้นที่  
ดับมาตรฐาน 
รการศึกษาให้กับ
ษา  
อกาส/แนวทางในการ
ชีพ /ช่องทางอาชีพ  
มการศึกษานอกโรงเรียน 
กษา 

สริมทักษะจําเป็นในการใช้
ตรียม 
มเพื่อเข้าสู่ประชาคม

รยกระดับคุณภา

การสง่เสรมิ
สุขภาพอนามั

2.1  การพัฒนาสถาน
และระบบให้บริการส
2.2 การส่งเสริมและเ
บุคลากรทางการแพท
2.3  การป้องกันเพื่อ 
ลดอัตราเจ็บป่วยของโ
ที่ป้องกันได้  
2.4 ลดอัตราการเสียชี
จากโรคที่เป็นสาเหตุห
2.5 การจัดระบบดูแล
สวัสดิการผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ด้อยโอ
2.6  การส่งเสริมการ
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.7  การให้ความรู้ด้า
สาธารณสุข 

2

 

ช้

าพชีวิต สร้างค

การ

และกา
ม 
ัยที่ดี 

นพยาบาล
สาธารณสุข 
เพิ่มจํานวน
ทย์ในพื้นที่ 

โรค 

ชีวิต/เจ็บป่วย
หลัก  
ลและจัด

อกาส  
ดูแลสุขภาพ

าน

3

3.1 กิจกร
ในครอบค
3.2  การ
ให้ผู้สูงวัย
3.3  การ
3.4  การ
รักชาติ ศ
พระมหา
 

ความสมดุล เท่า

รสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว  
ารสบืสานวัฒนธรรม

รรมสร้างความอบอุ่น 
ครัว 
รเตรียมความพร้อม 
ย  
รสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
รเสริมสร้างอุดมการณ์ควา
ศาสนา และ
กษัตริย์  

าเทียม และมั่นค

ม
ลดความเห

ในสัง

4

น 
าม

4.1  การสร้างความ
ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม  
4.2 ส่งเสริมการบริ
การเงิน  
4.3  ส่งเสริมแนวคิ
พอเพียง 
4.4  การส่งเสริมกา
ชุมชน 
 

คงในการดํารงชี

ม
หลื่อมล้ํา 
คม 

5 

มเท่าเทียม และ

ริหารจัดการทาง

ดเศรษฐกิจ

ารผลิตผลิตภัณฑ์

5.1
ดูแล
5.2 
อาช
5.3 
5.4 
ยาเส
5.5 
5.6 
ทาง
5.7 
ธารณ
 
 

ชีวิตของประชา

การสร้างความสงบสุข
มั่นคงในชวีิตและทรัพย์สิ

การพัฒนาผู้นําชุมชนในก
ลความเรียบร้อย  
 การควบคุมจํานวนคดี

ชญากรรมในพื้นที่  
 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 ป้องกัน/ป้องปราบ 
สพติด  
 การป้องกันการทุจริต 
 การให้ความรู้ 
กฎหมายที่จําเป็น  
 การป้องกัน และบรรเทา
ณภัย 

าชน  

 
สิน 

การพฒั
พื้นฐาน

คณุ

6.

การ

น 

าสา

6.1 การปรับป
6.2  การปรับ
สาธารณูปโภค
6.3  พัฒนาระ
สารสนเทศ 
6.4  การใช้เท
คุณภาพชีวิต 
ในการทํางาน
 

ฒนาโครงสร้าง
นเพื่อยกระดับ
ณภาพชีวิต 

ปรุงเส้นทางคมนาคม  
บปรุงและขยายระบบ
คพื้นฐาน  
ะบบการสื่อสารและ

ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพ
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 :   สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                 

     และส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมายและตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทางการพัฒนา 

(กลยุทธ์) 
 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2561-
2565 

1. เพ่ือเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณข์อง
ฐานทรัพยากรป่า
ชายเลน 
2. การมสี่วนรว่ม
ของชุมชนในการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3. สรา้งความ
มั่นคงทาง
พลังงานผา่นการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน หรือใช้
ประโยชน์จาก 
สิ่งเหลือใช้ 
4. คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
  

1. พื้นท่ีแนวชายฝัง่ท่ีถูก
กัดเซาะ (มีโครงสร้าง
การปอ้งกันแล้ว) มี
ความยาวคงเดมิ 

ปี 2560  
ความยาว 
15.54 กม. 

15.54 
กม. 

15.54 
กม. 

15.54 
กม. 

15.54 
กม. 

15.54 
กม. 

15.54 
กม. 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดการองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้
ประโยชน์จากส่ิงเหลือใช้ 
เพ่ือการใช้พลังงานท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4. การจัดการขยะและ 
ของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 
 

2. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

พ.ศ. 2560 
เท่ากับ
45.409 
ktoe 

ร้อยละ 
0.5 

ร้อยละ 
1  

ร้อยละ 
1.5  

ร้อยละ 
2  

ร้อยละ 
2.5  

ร้อยละ 
7.5 

3. อัตราการใช้
ประโยชน์จาก 
ขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน  

พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 
28.11 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 

4. ปริมาณขยะลดลง  
 

พ.ศ. 2560 
185  

ตัน/วัน 

175 
ตัน/วัน 

165 
ตัน/วัน 

155 
ตัน/วัน 

145 
ตัน/วัน 

135  
ตัน/วัน 

135  
ตัน/วัน 
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ประเด็นก
 

1.1  การส่งเส
การอนุรักษ์ แ
1.2 การพัฒน
ระบายน้ํา แล
1.3 การเพิ่มป
เกษตร / อุตส
1.4 การกําหน
1.5 การอนุรัก
1.6  การควบ
1.7 การจัดกา
ชุมชนและอุต

1.

การพัฒนาที่ 4 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ
และป้องกันภัยธ

สริมการปลูกป่าชายเลนทด
และส่งเสริมการเพาะพันธ์ไ
า ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ํ
ะผันน้ํา   

ประสิทธิภาพการใช้น้ําเพื่อ
สาหกรรม  
นดการใช้ประโยชน์ของพื้น
กษ์คุณภาพดิน และคุณภา
คุมมลพิษให้อยู่ในระดับม
ารมลพิษ (คุณภาพน้ํา/ขย
สาหกรรม)  

การสร้างเสริมป

สิ่งแวดล้อม  
ธรรมชาติ 

ดแทน  
์ไม้ 

น้ํา ระบบ 

ออุปโภค และบริโภค /

นที่ (Zoning)  
าพน้ํา 
มาตรฐาน 
ะและของเสีย อันตราย

ประสทิธิภาพใน

พั
ทรั

เพื่อการ

2.1 พัฒนาระบบโค
เชิงบูรณาการของห
2.2 พัฒนาระบบฐา
ความรู้ เพื่อการบริห
2.3 การกําหนดมาต
ตรวจสอบสถานการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 ส่งเสริมให้เกิดก
ทรัพยากรอย่างยั่งยื
ระดับจังหวัด และร
 

2.

นการบริหารจัด

พัฒนาการจัดสรร 
รัพยากรธรรมชาติ  
รใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ครงสร้างการทํางาน
หน่วยงานและชุมชนที่
านข้อมูลสารสนเทศแล
หารจัดการทรัพยากรธ
ตรการเชิงรุกในการติด
รณ์การเปลี่ยนแปลงข
ตแิละสิ่งแวดล้อม   
การจัดทําแผนชุมชนเพ
ยืน โดยมีคณะกรรมกา
ระดับชุมชนท้องถิ่น  

ดการทรัพยากร

เกี่ยวข้อง  
ละองค์
ธรรมชาติ  
ดตามและ
ของ

พื่อการใช้
ารทั้งใน

3.1  การ
สิ่งแวดล้อ
3.2  การ
การจัดกา
3.3 การส
พิบัติแก่ป

3 

ธรรมชาติและสิ

สร้างความมีส่วน
ในการบริหารจัดก

จากทุกภาคส่

รสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบ
อม   
รพัฒนาและกระตุ้นบทบา
ารทรัพยากรธรรมชาติแล
สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม
ประชาชน 

สิ่งแวดล้อมอย่า

นรว่ม 
การที่ดี  
วน 

ของทุกภาคส่วนต่อ

าทของภาคีเครือข่ายใน
ะสิ่งแวดล้อม   

มความพร้อมด้านภัย

างมีส่วนร่วมทุก

4.1 การสร้างจิตสํานึกใ
คุ้มค่า 
4.2 มาตรการจูงใจในกา
4.3 การใช้พลังงานทาง
 

 การสร้างค
 และการใช้พ

4 

กภาคส่วน 

ในเรื่องของการใช้พลังงาน

ารลดการใช้พลังงาน 
เลือก หรือพลังงานทดแท

ความมั่นคงด้านพลังงาน
พลังงานอย่างมีประสิทธภิ

นอย่าง

ทน 

น 
ภาพ 
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สวนท่ี 3 

แบบ จ.1 จ 1-1  

แบบ จ.1 

 

 

 



  แบบ จ.๑/ กจ.1 
แบบฟอร์มการจัดทําแผนพฒันาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

        เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ําอย่างยั่งยืน  แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตร
ปลอดภัย  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

(4) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 
(5) 

พ.ศ.  
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.  
2561 - 
2565 
(6) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 
การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
รูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่างย่ังยืน 

แผนงานท่ี ๑ 
พัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเท่ียว
รูปแบบ

หลากหลาย 

รายได้จาก 
การท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3.5 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ  
4.5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
20 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย และเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตร
และประมง 

แผนงานท่ี 2  
เพ่ิมขีด

ความสามารถ
ในการแข่งขัน
สินค้าเกษตร
และประมง 

อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ภาค
เกษตร ของ

จังหวัดเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
15 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างความสมดุล 
เท่าเทียม และม่ันคง 
ในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน 

แผนงานท่ี 3 
ยกระดับ

คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้ 

(Gini 
coefficient) 

ลดลง  

เท่ากับ 
0.4 

เท่ากับ 
0.38 

เท่ากับ 
0.36 

เท่ากับ 
0.34 

เท่ากับ 
0.32 

เท่ากับ 
0.32 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 
สร้างเสริมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

แผนงานท่ี 4 
สร้างเสริม

ประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
25 
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(แบบ จ.1)

แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมหลัก
1.1

2,137,500             1,607,400                44,387,200               53,390,600               191,600                  101,714,300       

โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ 500,000 500,000             

โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ

1,000,000 1,000,000          

โครงการสํารวจการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 1 1 สนง.สถิติจังหวัด
สมุทรสงคราม

86,000 86,000              

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยว

1 1 สนง.คลังจังหวัด
สมุทรสงคราม

60,500 60,500              

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเข่ือนทางเดินเท้า
 หมู่ที่ 4 ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 491,000 491,000             

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่เส่ียงจังหวัดสมุทรสงคราม 

1 3 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

731,000                   715,800                   1,446,800          

โครงการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่มี
สถาปัตยกรรมริมนํ้าเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

(ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม)

876,400                   876,400            

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาฯ

                 1,877,800 1,877,800          

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางนํ้าจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองฯ

                 4,100,000 4,100,000          

โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือเช่ือมแหล่งท่องเที่ยว
ทางนํ้าจังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองฯ

                 5,900,000 5,900,000          

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวศาลาแหล่งตักนํ้า
ศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 แห่ง ของประเทศ วัดดาวดึงษ์ หมู่
ที่ 6 ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 อําเภออัมพวา                27,000,000 27,000,000        

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป ภายในตําบลบางนางล่ี ตําบลบางนางล่ี 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 29 จุด 30 ตัว

1 1 อําเภออัมพวา 4,602,000                 4,602,000          

โครงการสายตรวจจักรยานในแหล่งท่องเที่ยว (ตลาด
นํ้าอัมพวา)

1 2 ตํารวจภูธรจังหวัดฯ
/สภ.อัมพวา

191,600                   191,600                   191,600                  574,800            

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนํ้าตามรอย
ประวัติศาสตร์ จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

               50,000,000 50,000,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สมุทรสงคราม

                 2,000,000 2,000,000          

โครงการพัฒนาคลองลํานํ้าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ชุมชน

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาฯ

                 1,199,000 1,199,000          

กิจกรรมหลัก 1.2 3,446,600             32,012,000              85,236,000               120,694,600       

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ 3 ตําบลคลองโคน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอเมืองฯ 958,400 958,400             

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ 3 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอเมืองฯ 2,488,200 2,488,200          

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สายหมู่ที่ 2,3,4,5 ตําบลท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภออัมพวา 5,110,000                5,110,000          

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 หมู่ที่ 6 เช่ือมหมู่ที่ 11 ตําบลท่าคา 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภออัมพวา 4,718,000                4,718,000          

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
(Over lay) สายคลองตากิม หมู่ที่ 2 ตําบลบางย่ีรงค์ 
 อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 2,503,000                2,503,000          

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอลฟัลติกคอนกรีตซอยอารี-เทศเจริญ หมู่ที่ 4 
ตําบลบางย่ีรงค์ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 931,000                   931,000             

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสาย ศาลแม่พระ-วัดเกตุการาม 
(สส.ถ.1-0016) ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 7,150,000                7,150,000          

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.2.3

บัญชีโครงการชุดโครงการ

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน
แผนงานที่ 1 เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย

แผนงาน/โครงการ (7)

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

1.1.8

1.1.13

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2.6

1.2.7

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.2.1

1.2.2

งบประมาณดําเนินการ (11)

1.2.4

1.2.5
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แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565แผนงาน/โครงการ (7)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา
(สส.ถ.1-0008)  ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 6,000,000                6,000,000          

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายวัดเทพประสิทธ์ิ-วัดดาวดึงส์ 
(สส.ถ.1-0015) ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 5,600,000                5,600,000          

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก บ้านรางนํ้าผ้ึง - บ้าน
ขุนพิทักษ์ ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

                 9,278,000 9,278,000          

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต 
สายแยกทางหลวงชนบท สส.4004 - บ้านดอนบุก 
ตําบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

                 7,570,000 7,570,000          

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายแยกทางหลวงชนบท สส.4004 - บ้านศาลาแดง 
ตําบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

                 5,146,000 5,146,000          

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
สายบ้านดอนมะโนรา - บ้านคลองบังปืน ตําบลดอน
มะโนรา อําเภอบางคนที , ตําบลนางตะเคียน อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง
 2.225 กิโลเมตร

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

                 3,510,000 3,510,000          

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
สาย หมู่ 3 ตําบลนางตะเคียน - หมู่ 12 ตําบลท่าคา
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม , อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

                 4,120,000 4,120,000          

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและการ
บริหารจัดการภาพรวมบนถนนสายหลัก และสายรอง
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2563

1 2 แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม

               41,284,000 41,284,000         

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภออัมพวา                  2,472,000 2,472,000          

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวนวัตวิถี สายหมู่ที่ 5
 (คลองลึก) บ้างคลองโพงพาง ตําบลนางนางล่ี 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภออัมพวา                  7,456,000 7,456,000          

โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เช่ือม
หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ที่ 4 ตําบลแควอ้อม อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภออัมพวา                  1,400,000 1,400,000          

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนหมู่ที่ 3 (ถนนตัดใหม่) ตําบลบาง
กระบือ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที                  3,000,000 3,000,000          

กิจกรรมหลัก 1.3 10,000,000 5,369,000 18,219,000 2,470,000 2,470,000 38,528,000        

โครงการวิถีไทย วิถีถ่ิน แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย 1 1

สนง.วัฒนธรรมฯ 2,000,000 2,000,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม 1 1

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ

4,000,000 4,000,000

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 1 1

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ

4,000,000 4,000,000

โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงคราม 1 1

สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม

900,000                   900,000

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

สมทรสงคราม

1,009,000                1,009,000

โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

สมทรสงคราม

760,000                   760,000

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

1 1 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม

700,000                   700,000

โครงการวิถีไทย วิถีถ่ิน แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย

1 1 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม

2,000,000                2,000,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรม 
ลูกหลานพาเพ่ือนเที่ยวนวัตวิถีแม่กลอง นําวิถีชุมชนสู่
คนเมือง

1 2 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

                 1,570,000                  1,570,000                1,570,000 4,710,000

โครงการจัดทําป้ายแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

                 5,840,000 5,840,000

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดฯ

                 1,009,000 1,009,000

โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดฯ

                   900,000                    900,000                   900,000 2,700,000

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัด
สมทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 2 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

                 8,900,000 8,900,000

1.3.12

1.3.13

1.2.18

โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.2.17

1.3.11

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.3.9

1.3.10

1.2.16

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.2.19
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แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565แผนงาน/โครงการ (7)

กิจกรรมหลัก 1.4 7,936,200             1,886,500                4,126,400                 7,003,650                4,126,400               25,079,150        

โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาฯ

6,000,000 6,000,000          

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน ด้านก่อสร้าง สารเคมี และอัคคีภัย 
(Safety Thailand) 

1 1 สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานฯ

46,200 46,200              

โครงการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

1 1 สนง.วัฒนธรรมฯ 500,000 500,000             

โครงการเสน่ห์แม่กลอง ย้ิม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอ
โทษ

1 1 สนง.วัฒนธรรมฯ 390,000 390,000             

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม 8 วิถี ของดีสมุทรสงคราม 1 1 สนง.วัฒนธรรมฯ 1,000,000 1,000,000          

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1 1 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1,478,000                1,478,000          

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้(หลักสูตรนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 150 
ช่ัวโมง)

1 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

(ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม)

408,500                   408,500             

โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการโรงแรม ที่
พัก รีสอร์ท

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

(ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม)

2,179,800                 2,179,800                 2,179,800               6,539,400          

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โรงแรมที่
พัก สําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ และแหล่งท่องเที่ยว
สําหรับผู้สูงอายุ

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

(ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม)

1,946,600                 1,946,600                 1,946,600               5,839,800          

โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวดส
ปาและผู้ให้บริการนวดปสาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล

1 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา

(ศูนย์การศึกษา
สมุทรสงคราม)

                 2,877,250 2,877,250          

23,520,300           40,874,900              151,968,600             62,864,250               6,788,000               286,016,050       

1.0 149,890,000            108,730,000             258,620,000       
1.1 กรมทางหลวง 125,000,000             125,000,000       

1.1.1
2

1 กรมทางหลวง 40,000,000 40,000,000         

1.1.2
2

1 กรมทางหลวง 20,000,000 20,000,000         

1.1.3
2

1 กรมทางหลวง 40,000,000 40,000,000         

1.1.4
2

1 กรมทางหลวง 25,000,000 25,000,000         

1.2 กรมทางหลวงชนบท 24,890,000 108,730,000             133,620,000       
1.1.1 2 1 กรมทางหลวงชนบท 9,990,000           9,990,000

1.1.2 2 1 กรมทางหลวงชนบท 14,900,000          14,900,000

1.1.3 2 1 กรมทางหลวงชนบท                15,500,000          15,500,000

1.1.4 2 1 กรมทางหลวงชนบท                18,500,000          18,500,000

1.1.5 2 1 กรมทางหลวงชนบท                  2,730,000           2,730,000

1.1.6 2 1 กรมทางหลวงชนบท                29,000,000          29,000,000

1.1.7 2 1 กรมทางหลวงชนบท                20,000,000          20,000,000

1.1.8 2 1 กรมทางหลวงชนบท                23,000,000          23,000,000

2.0 518,400 858,320 1,376,720          

2.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 518,400 858,320 1,376,720          

1.4.10

1.4.8

1.4.9

กระทรวงแรงงาน

แผนงานที่ 1 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอัตรายบนทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข 35 ที่กม.55+700

รวม

โครงการของกระทรวง กรม  (5)

กระทรวงคมนาคม

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยวทุก
รูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรก
หนามแดง ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ตอน 1

โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 325 ตอน จอมปลวก - 
สมุทรสงคราม ตําบลบ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัด
สมทรสงคราม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.
5018 แยก ทช.สส.2006 - บ้านท่าคา อําเภออัมพวา,บางคนที
,เมือง จงัหวัดสมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. คลองปากคลองตาจ่า สส.5022
 แยก ทช.สส.4013 - บ้านปราโมทย์ ตําบลปราโมทย์ อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สส.2003 
แยกทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม ตําบลบางแก้ว  อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.
4013 แยกทล.3093-บ้านคุ้งกระถิน อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สส.2003 
แยก ทล. 35 - เมืองสมุทรสงคราม ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง
 จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.
6002บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.
5029 แยก ทช.สส.2014 - บ้านคลองช่อง  อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สส.5029 
แยก ทช.สส.2014 - บ้านคลองช่อง ตําบลคลองโคน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 35 ตอนนาโคก - แพรก
หนามแดง ต.ย่ีสาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จ.
สมทรสงคราม ตอน 2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7
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แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565แผนงาน/โครงการ (7)

2.1.1 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 132,000 138,600 270,600

2.1.2 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 58,000 60,900 118,900

2.1.3 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 250,000 262,500 512,500

2.1.4 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 78,400 82,320 160,720

2.1.5 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 50,000 50,000

2.1.6 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 90,000 90,000

2.1.7 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 90,000 90,000

2.1.8 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 42,000 42,000

2.1.9 2 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 42,000 42,000

3.0 26,000,000              26,000,000        

3.1 กรมศิลปากร 26,000,000              26,000,000        

3.1.1 2 1 กรมศิลปากร
(สํานักศิลปากรที่ 1 

ราชบร)ี

15,000,000               15,000,000         

3.1.2 2 1 กรมศิลปากร
(สํานักศิลปากรที่ 1 

ราชบรี)

11,000,000               11,000,000         

4.0 500,000                  500,000             
4.1 สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 500,000                  500,000             

4.1.1 2 1 สํานักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย

500,000                   500,000             

5.0 331,600                  331,600             

5.1.1 2 1 สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

331,600                   331,600             

518,400               177,579,920             108,730,000             -                         -                        286,828,320      

(3) 1 3 1 อบจ. 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             

(3) 2 3 2 อบจ. 2,000,000 2,000,000          

(3) 3 3 2 อบจ. 3,000,000 3,000,000          

(3) 4 3 2 อบจ.                  1,966,000 1,966,000          

(3) 5 3 2 อบจ. 3,500,000 2,500,000                  2,500,000 2,500,000 11,000,000         

(3) 6 3 2 อบจ.                  3,000,000 3,000,000          

(3) 7
3 2 ทต.บางจะเกร็ง                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000

400,000             

(3) 8
3 2 ทต.บางจะเกร็ง                 300,000                    300,000                    300,000                    300,000

1,200,000          

(3) 9
3 2 ทต.บางจะเกร็ง                 266,000                    266,000                    266,000                    266,000

1,064,000          

(3) 10
3 2 ทต.บางจะเกร็ง                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000

400,000             

(3) 11
3 2 ทต.บางจะเกร็ง                 480,000                    480,000                    480,000                    480,000

1,920,000          

(3) 12
3 2 ทต.บางจะเกร็ง                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000

400,000             

(3) 13
3 2 ทต.อัมพวา             10,000,000                10,000,000                10,000,000                10,000,000

40,000,000         

(3) 14
3 2 ทต.อัมพวา                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000

400,000             

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ

โครงการเสริมคอสะพานด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้า รพ.สต.วัดช่องลม

โครงการก่อสร้างสะพานถนนสายบ้านย่ีสาร-บ้านต้นลําแพน หมู่ที่1 หมู่
ที่ 3

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พร้อมพ้ืนสนามกีฬา 
โรงเรียนวัดปากลัด

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 5 ตําบล
บางแก้ว

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ของภาคบริการและการท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างบันได คสล. ทางเดินเท้า

โครงการติดตั้งราวสะพานทางเดินเท้า

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน พร้อมก่อสร้างหอ
นาฬิกาบริเวณวงเวียน ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสาธารณสุข(บริเวณปากซอย)

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)

รวม
แผนงานที่ 1 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองเขินซอย9

โครงการขุดลอกคลองและร่องนํ้าสาธารณะ

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งทุ่นแนวร่องนํ้า

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อนํ้าหรือรางระบายนํ้า

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงาน
ไทย

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
สมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ครัวไทยสู่ครัวโลก)

โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม ตําบลอัมพวา
 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ท่องเที่ยว/
ท่องเที่ยวสมรรถนะรองรับอาเซียน/การบริการ/โรงแรม )

โครงการควบคุมและกํากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะหริอต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ 
Safety At Work

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการว่ิงเพ่ือสุขภาพตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และและ
วัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

โครงการบูรณะโบราณสถานวัดนางตะเคียน ตําบลคลองเขิน 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ภาษาต่างประเทศ
 )

โครงการพัฒนาตํารวจสู่ความเป็นเลิศในการดูแลนักท่องเที่ยว
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แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565แผนงาน/โครงการ (7)

(3) 15
3 2 ทต.อัมพวา              2,000,000                 2,000,000                  2,000,000                  2,000,000

8,000,000          

(3) 16
3 2 ทต.อัมพวา                 100,000

100,000             

(3) 17
3 2 ทต.อัมพวา              1,000,000                 1,000,000                  1,000,000                  1,000,000

4,000,000          

(3) 18
3 2 ทต.อัมพวา                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000

400,000             

(3) 19
3 2 ทต.เหมืองใหม่                    240,000

240,000             

(3) 20
3 2 ทต.เหมืองใหม่                 225,000

225,000             

(3) 21
3 2 ทต.เหมืองใหม่                    192,000

192,000             

(3) 22
3 2 ทต.เหมืองใหม่                    400,000

400,000             

(3) 23 3 2 ทต.เหมืองใหม่                 700,000                    700,000                    700,000                    700,000 2,800,000          

(3) 24 3 2 ทต.เหมืองใหม่                 1,120,000 1,120,000          

(3) 25 3 2 อบต.กระดังงา 350,000 350,000             

(3) 26 3 2 อบต.กระดังงา 500,000 500,000             

(3) 27 3 2 อบต.กระดังงา 200,000 200,000             

(3) 28 3 2 อบต.กระดังงา 500,000                    500,000 1,000,000          

(3) 29 3 2 อบต.กระดังงา                    800,000 800,000             

(3) 30 3 2 อบต.กระดังงา 4,000,000 4,000,000          

(3) 31 3 2 อบต.กระดังงา 2,000,000                 2,000,000          

(3) 32 3 2 อบต.กระดังงา 10,000,000 10,000,000         

(3) 33 3 2 อบต.บางกระบือ 1,000,000                1,000,000          

(3) 34 3 2 อบต.บางกระบือ 100,000                   100,000             
(3) 35 3 2 อบต.บางกระบือ 900,000 900,000             

(3) 36 3 2 อบต.บางกระบือ 1,900,000 1,900,000          
(3) 37 3 2 อบต.บางกระบือ 100,000 100,000 200,000             
(3) 38 3 2 อบต.บางกระบือ 200,000 200,000             
(3) 39 3 2 อบต.บางกระบือ 300,000 300,000             
(3) 40 3 2 อบต.บางกระบือ 2,000,000 2,000,000          
(3) 41 3 2 อบต.บางกระบือ 3,000,000 3,000,000          
(3) 42 3 2 อบต.บางกระบือ 100,000 100,000             
(3) 43 3 ทต.บางย่ีรงค์                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000 400,000             
(3) 44 3 ทต.บางย่ีรงค์                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000 400,000             
(3) 45 3 ทต.บางย่ีรงค์                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000 400,000             
(3) 46 3 ทต.บางย่ีรงค์                 100,000                    100,000                    100,000                    100,000 400,000             
(3) 47 3 2 ทต.บางย่ีรงค์                 600,000 600,000             
(3) 48 3 2 ทต.บางย่ีรงค์                 700,000 700,000             
(3) 49 3 2 ทต.บางย่ีรงค์              1,800,000 1,800,000          
(3) 50 3 2 ทต.บางย่ีรงค์              1,500,000 1,500,000          
(3) 51 3 1 ทต.บางนกแขวก 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             

(3) 52 3 1 ทต.บางนกแขวก                    100,000 100,000             
(3) 53 3 2 ทต.บางนกแขวก 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             

(3) 54 3 2 ทต.บางนกแขวก 120,000 120,000             
(3) 55 3 2 ทต.บางนกแขวก                    140,000 140,000             
(3) 56 3 2 ทต.บางนกแขวก 1,200,000 1,200,000          
(3) 57 3 2 ทต.บางนกแขวก 1,900,000                1,900,000          
(3) 58 3 2 อบต.บางแก้ว                  4,000,000 4,000,000          
(3) 59 3 2 อบต.บางแก้ว                  1,800,000 1,800,000          
(3) 60 3 2 อบต.บางแก้ว                 600,000 600,000             
(3) 61 3 2 อบต.บางแก้ว              1,000,000 1,000,000          
(3) 62 3 2 อบต.บางแก้ว                  1,000,000 1,000,000          
(3) 63 3 2 อบต.บางแก้ว                20,000,000 20,000,000         
(3) 64 3 2 อบต.นางตะเคียน 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 65 3 2 อบต.นางตะเคียน 150,000 150,000                    150,000 150,000 600,000             
(3) 66 3 2 อบต.นางตะเคียน 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             
(3) 67 3 2 อบต.นางตะเคียน 1,000,000 1,000,000                  1,000,000 1,000,000 4,000,000          
(3) 68 3 2 อบต.นางตะเคียน 1,292,500 1,292,500          
(3) 69 3 1 อบต.นางตะเคียน 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             
(3) 70 3 4 อบต.ลาดใหญ่ 200,000 100,000 150,000 70,000 520,000             

(3) 71 3 4 อบต.ลาดใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000             

(3) 72 3 2 อบต.ลาดใหญ่ 1,000,000 1,000,000                    500,000 500,000 3,000,000          
(3) 73 3 2 อบต.ลาดใหญ่ 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 74 3 2 อบต.ลาดใหญ่ 2,000,000 1,000,000                    500,000 500,000 4,000,000          

(3) 75 3 5 อบต.ลาดใหญ่ 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

โครงการก่อสร้างเข่ือน คศล. กันตล่ิงพัง

โครงการเพ่ิมจุดการติดตั้งระบบเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานข้ามคลองแควอ้อม

โครงการถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 เช่ือมต่อท่าคา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงซุ้มป้ายสะพานสมเด็จพระศรีสุรีเยนทร์

โครงการปรับปรุงถนนริมเข่ือนม่นํ้าแม่กลอง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดคั้งอุปกรณ์

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินหมู่บ่านหมู่ที่ 5 เช่ือมต่อหมู่ที่ 4

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขต อบต.กระดังงา

จัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคในกรณีจําเป็นฉุกเฉินเกิดวิกฤตหรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ขุดลอกคลอง แหล่งนํ้าและลําประโดงสาธารณะประโยชน์ภายในตําบล

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน/ลูกระนาดภายในตําบล
ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนลาดยางนางตะเคียนซอย 1 หมู่ที่ 5
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม เก่ียวกับการป้องกันยาเสพติด

ขยายเขตประปาภูมิภาคภายในตําบล
ขุดเจาะ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ภายใน
ตําบล

ส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง
บํารุงรักษารักษาหวงแหนบ้านเกิดแหล่งท่องเที่ยว

จัดกิจกรรม/สนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมประเพณ๊ท้องถ่ิน การ
ท่องเที่ยว ภายในตําบลและส่วนร่วม

ยกระดับถนนภายในหมู่บ้าน(ม.1)
ยกระดบถนนพรอมเสรมแอสฟลทตกคอนกรตบรเวณศาลาอเนกประสงค
(ม 3)
ยกระดับพ้ืนที่ท่าเทียบเรือประมง(ม.5)
ก่อสร้างถนนสายแม่กลอง-ท่าจีน (ม.1,2,4,5,6,7,9)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาที่พักผู้โดยสาร

ก่อสร้างสัญลักษณ์นกแขวกพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างบันไดเทียบท่าเรือ
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยชงโคพระราม 2 (ม.1)
กอสรางถนน คสล. บรเวณปลายคลองบางแกว
(ที่ดินของนายเจริญ หลําผาสก) (ม 1)

โครงการเดินท่อเมนประปาบาดาล หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างสะพาน คลส ข้ามคลองสําโรง หมู่ที่ 12

โครงการพัฒนาการผลิตและบริการนํ้าประปาของ ทต.เหมืองใหม่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าทางเลียบริมคลองบริเวณ
ตลาดวัดแก้วเจริญ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบริเวณหลังโรงเรียนวัดเสด็จ
 ม.7

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบริเวณกลุ่มบ้านนางสาว
ลํายอง วรรศรี ม.7

โครงการตีเส้นจราจรถนนในเขตสายทางทุกสายในเขต ทต.อัมพวา

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกแยกซอยวัดใน ม.9 และ ม.
10

โครงการปรับปรุงหอถังเก็บนํ้าประปาของ ทต.อัมพวา

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. และก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู
 คสล. หมู่ที่ 11

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชานี
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชา

โครงการประปาส่วนภูมิภาค
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา
โครงการจัดทําแผนผังชุมชนของตําบล

บ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

บ้านพอเพียงเพ่ือคนยากไร้
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างสะพาน คลส.ช้ามคลองละมุด

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คศล. หมู่ที่ 1

โครงการจัดทําป้ายบอกช่ือซอย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8
ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
วาดและจัดทําผังเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต ทต.บางย่ีรงค์

โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หฒู่ที่ 1 เช่ือมต่อ หมู่ที่ 3
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(3) 76 3 2 อบต.ลาดใหญ่ 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 77 3 2 อบต.ลาดใหญ่ 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 78 3 4 อบต.ลาดใหญ่ 150,000 100,000 50,000 50,000 350,000             

(3) 79 3 4 อบต.แหลมใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000             

(3) 80 3 2 อบต.แหลมใหญ่ 700,000 700,000             

(3) 81 3 2 อบต.แหลมใหญ่ 100,000 100,000             
(3) 82 3 2 อบต.แหลมใหญ่                    100,000 100,000             

(3) 83 3 5 อบต.แหลมใหญ่ 4,500,000 4,500,000          

(3) 84 3 2 อบต.แหลมใหญ่                  1,000,000 1,000,000          

(3) 85 3 2 อบต.แหลมใหญ่ 4,500,000 4,500,000          
(3) 86 3 2 อบต.แหลมใหญ่ 2,000,000 2,000,000          
(3) 87 3 2 อบต.ท้ายหาด 400,000 400,000             

(3) 88 3 2 อบต.ท้ายหาด 1,000,000 1,000,000          

(3) 89 3 2 อบต.ท้ายหาด 300,000 300,000             

(3) 90 3 2 อบต.ท้ายหาด 400,000 400,000             

(3) 91 3 2 อบต.ท้ายหาด 2,500,000 2,500,000          

(3) 92 3 2 อบต.ท้ายหาด 500,000 500,000             

(3) 93 3 2 อบต.ท้ายหาด 800,000 800,000             

(3) 94 3 2 อบต.ท้ายหาด 2,500,000 2,500,000          

(3) 95
3 2 อบต.บางช้าง 500,000                   

500,000             

(3) 96
3 2 อบต.บางช้าง                  1,500,000

1,500,000          

(3) 97
3 2 อบต.บางช้าง                 800,000

800,000             

(3) 98
3 2 อบต.บางช้าง                 350,000

350,000             

(3) 99
3 2 อบต.บางช้าง                  2,300,000

2,300,000          

(3) 100
3 2 อบต.บางช้าง                    150,000

150,000             

(3) 101 3 2 อบต.แพรกหนามแดง 1,000,000 1,000,000          

(3) 102 3 2 อบต.แพรกหนามแดง 3,000,000 3,000,000          

(3) 103 3 2 อบต.แพรกหนามแดง 500,000 500,000             

(3) 104 3 2 อบต.แพรกหนามแดง 2,000,000 2,000,000          

(3) 105 3 2 อบต.แพรกหนามแดง                    600,000 600,000             

(3) 106 3 2 อบต.ปลายโพงพาง 10,000,000 10,000,000                10,000,000 10,000,000 40,000,000         

(3) 107 3 2 อบต.ปลายโพงพาง 10,000,000 10,000,000                10,000,000 10,000,000 40,000,000         

(3) 108 3 2 อบต.ปลายโพงพาง 400,000 400,000                    400,000 400,000 1,600,000          

(3) 109 3 2 อบต.ปลายโพงพาง 5,000,000 5,000,000                  5,000,000 5,000,000 20,000,000         

(3) 110 3 2 อบต.ปลายโพงพาง 3,000,000 3,000,000                  3,000,000 3,000,000 12,000,000         

(3) 111 3 2 อบต.จอมปลวก 1,800,000 1,800,000          

(3) 112 3 2 อบต.จอมปลวก 300,000 300,000             

(3) 113 3 2 อบต.จอมปลวก 300,000 300,000             

(3) 114 3 2 อบต.จอมปลวก 400,000 400,000             

(3) 115 3 2 อบต.จอมปลวก 260,000 260,000             

(3) 116 3 2 อบต.จอมปลวก 1,000,000 1,000,000          

(3) 117 3 2 อบต.จอมปลวก 600,000 600,000             

(3) 118 3 2 อบต.จอมปลวก 1,500,000 1,500,000          ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านเอ้ือกวิน หมู่ที่1

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2

ก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล

ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมแวมถนน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก

ก่อสร้างสะพานท่อลอดเหล่ียม

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2-7 ตําบลจอมปลวก

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนทางเดินเท้าสายหลังวัดพระยาญาติ
(ปากง่าม) ม.7

ก่อสร้างถนนลาดยางซอยพ่วงสําราญ พิกุลหอม เช่ือมต่อจากสะพาน
สัมมงา ซอยคลองตรง หมู่ที่ 4

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสะพานหัน-ดอนตากูบ หมู่ที่ 2

จัดทําปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องหมาย ป้ายแนะนํา และอุปกรณ์ เพ่ือ
ความปลอดภัยในการจราจรทั้งทางบกและทางนํ้า

ขยายถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5

ก่อสร้างวางท่อลอด คลองแพรกหวายลิง หมู่ที่ 4

ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณวัดดาวดึงษ์ ม.6

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ(ถนน
เลียบคลองโคก) ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานหน้าที่ทําการ อบต.บาง
ช้าง ม.8 เช่ือมถนนซอยเงินวดี ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ 
ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมสะพานข้ามฝ่ัง ม.4 เช่ือม
 ม.5 บริเวณข้างบ้านนางนวลฉวี โต๊ะทอง

เสริมถนน คลส. และเสริมปากบ่อพักท่อระบายนํ้าในซอยสไบทอง 1 
ตลอดเส้น

ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านโกษา

วางท่อระบายนํ้า คลส. บริเวณลําประโดงบางหัวกรวด

ก่อสร้างปรับปรุงถนนบางเรือหัก สส 3065 หมู่ที่ 4

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บริเวณลําประโดงแม่สะอาดเช่ือ
ต่อลําประโดงบริเวณส่ีแยกบางเรือหัก

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางหัวกรวด

ก่อสร้าง/เสริมทางเช่ือมทางเข้าบ้านกับถนนสายหลัก และภายในชุมชน 
หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก(สายบ้านคลองด่าน-สายบ้านเตาปนู) หมู่
ที่ 2,3,4

ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายบ้านลุงจิตร-บ้านลุงชวน หมู่ที่ 2

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า 2 ฝ่ัง บริเวณบ้านลุงเล็ก-คลองด่าน หมู่ที่ 2
เสริมถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายบ้านตาพุ่ม หมู่ที่ 3
ก่อสร้างสะพาน คลส. ลําประโดงลุงกร่าง หมู่ที่ 4

ซ่อมแซมปรับปรุง ท่อ/รางระบายนํ้า ภายในตําบล
ก่อสร้างวางท่อ/รางระบายนํ้าภายในตําบล

ก่อสร้างสะพาน คลส.จํานวน 2 ตัว (บริเวณบ้านลุงเล็ก ถึงคลองด่าน 
หมู่ที่ 1)

ยกระดับถนน ซ.เจริญทรัพย์ หมู่ที่ 1

พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
ภายในตําบลและจังหวัด

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวทางนํ้า และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
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(3) 119 3 2 อบต.จอมปลวก 800,000 800,000             

(3) 120 3 2 อบต.จอมปลวก 600,000 600,000             

(3) 121 3 2 อบต.จอมปลวก 1,050,000 1,050,000          

(3) 122 3 2 อบต.จอมปลวก 600,000 600,000             

(3) 123 3 2 อบต.จอมปลวก 1,200,000 1,200,000          

(3) 124 3 2 อบต.จอมปลวก 2,400,000 2,400,000          

(3) 125 3 4 อบต.จอมปลวก 400,000 400,000             

(3) 126 3 5 อบต.จอมปลวก 150,000 150,000             

(3) 127 3 2 อบต.จอมปลวก 1,320,000 1,320,000          

(3) 128 3 2 อบต.จอมปลวก 1,200,000 1,200,000          

(3) 129 3 2 อบต.จอมปลวก                    360,000 360,000             

(3) 130 3 2 อบต.จอมปลวก                    200,000 200,000             

(3) 131 3 2 อบต.จอมปลวก                  1,200,000 1,200,000          

(3) 132 3 2 อบต.จอมปลวก                    960,000 960,000             

(3) 133 3 2 อบต.จอมปลวก                  1,500,000 1,500,000          

(3) 134 3 2 อบต.จอมปลวก                  1,000,000 1,000,000          

(3) 135 3 2 อบต.จอมปลวก                  1,000,000 1,000,000          

(3) 136 3 2 อบต.จอมปลวก                    300,000 300,000             

(3) 137 3 2 อบต.จอมปลวก                  1,050,000 1,050,000          

(3) 138 3 2 อบต.จอมปลวก 1,746,000 1,746,000          

(3) 139 3 2 อบต.จอมปลวก 1,080,000 1,080,000          

(3) 140 3 2 อบต.จอมปลวก 1,350,000 1,350,000          

(3) 141 3 2 อบต.จอมปลวก 2,000,000 2,000,000          

(3) 142 3 2 อบต.จอมปลวก 400,000 400,000             

(3) 143 3 2 อบต.จอมปลวก 500,000 500,000             

(3) 144 3 2 อบต.จอมปลวก                    400,000                    900,000 1,300,000          

(3) 145 3 2 อบต.จอมปลวก 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 146 3 2 อบต.จอมปลวก 800,000 800,000                    800,000 800,000 3,200,000          

(3) 147 3 2 อบต.ดอนมะโนรา 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             

(3) 148 3 2 อบต.ดอนมะโนรา 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             

(3) 149 3 2 อบต.ดอนมะโนรา 350,000 350,000                    350,000 350,000 1,400,000          

(3) 150 3 2 อบต.ดอนมะโนรา 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             

(3) 151 3 2 อบต.ดอนมะโนรา 2,500,000 2,500,000                  2,500,000 2,500,000 10,000,000         

(3) 152 3 2 อบต.โรงหีบ 1,000,000 1,000,000 2,000,000          

(3) 153 3 2 อบต.โรงหีบ                    500,000 500,000             

(3) 154 3 2 อบต.โรงหีบ 1,000,000 1,000,000 2,000,000          

(3) 155 3 2 อบต.โรงหีบ 1,000,000 1,000,000                  1,000,000 1,000,000 4,000,000          

(3) 156 3 2 อบต.โรงหีบ 1,000,000 1,000,000                  1,000,000 1,000,000 4,000,000          

(3) 157 3 5 อบต.บางคนที 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000             

(3) 158 3 2 อบต.บางพรม 145,000 145,000                    145,000 145,000 580,000             

(3) 159 3 2 อบต.บางพรม 280,000 280,000                    280,000 280,000 1,120,000          

(3) 160 3 2 อบต.บางพรม 130,000 130,000                    130,000 130,000 520,000             

(3) 161 3 2 อบต.บางพรม 130,000 130,000                    130,000 130,000 520,000             

(3) 162 3 2 อบต.บางพรม 250,000 250,000                    250,000 250,000 1,000,000          

(3) 163 3 2 อบต.บางพรม 180,000 180,000                    180,000 180,000 720,000             

(3) 164 3 2 อบต.บางพรม 1,644,000 1,644,000                  1,644,000 1,644,000 6,576,000          

(3) 165 3 2 อบต.บางพรม 1,176,000 1,176,000                  1,176,000 1,176,000 4,704,000          

(3) 166 3 2 อบต.บางพรม 360,000 360,000                    360,000 360,000 1,440,000          

(3) 167 3 2 อบต.บางพรม 480,000 480,000                    480,000 480,000 1,920,000          

(3) 168 3 2 อบต.บางพรม 200,000                    200,000                    200,000                    200,000 800,000             

(3) 169 3 2 อบต.บางพรม 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 170 3 2 อบต.บางพรม 2,011,000 2,011,000                  2,011,000 2,011,000 8,044,000          

(3) 171 3 2 อบต.บางพรม 360,000 360,000                    360,000 360,000 1,440,000          

ก่อสร้างทางเดินเท้า หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างสะพาน หรือขยายสะพาน หมุ่ที่ 1-8

ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ศสล. หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ศสล. หมู่ที่ 8 บริเวณหลังบ้านนางลออ เล็ก
ประดับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ศสล. หมู่ที่ 3 บริเวณสวนนาย อโณทัย เจริญสุข

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ศสล. หมู่ที่ 7 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านนายอาบ 
อินทร์จันทร์

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ศสล. จากสวนนาวาโท นภดล ถึงสวน พ.ต.อ.อัคร
พล สว่างวงษ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ศสล. หมู่ที่ 6 สวนนางเล่ือน หอมตลบ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตในพ้ืนที่

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างในพ้ืนที่ อบต.โรงหีบ

ก่อสร้างถนนลูกรัง หินคลุก หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างถนนลูกรัง หินคลุก หมู่ที่ 1-8 บริเวณหน้า อบต.

อบรมภาษาต่างชาติให้แก่คนในชุมชน

โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหมู่ที่1-8

โครงการติดตั้งกระจกนู้นโค้ง หมู่ที่1-8

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอสะพาน ท่อลอดเหล่ียม ฝารางระบายนํ้า ที่
เกิดการชํารุดภายในตําบล

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน หมู่ที่ 7

ติดตั้งเคริ่องออกกําลังกาย หมู่ที่ 1 - 7

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่ดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลจอมปลวก

ค่าปรับปรุง บํารุง ซ่อมแซม ส่ิงก่อสร้างสาธารณะต่างๆของ อบต.
จอมปลวก

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน

โครงการก่อสร้างกําแพงกัยดินพัง หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยสารภี หมู่ที่ 7

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก ซอยพวงทอง หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ 4

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 เช่ือมหมู่ที่ 7

ติดตั้งกระจกส่องทางโค้งบริเวณหมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณบ้านนายสมให้ บุตรมะไฮ้ หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยโรงวุ้น หมู่ที่ 3

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบริเวณหลังโรงเรียนวัดบางน้อย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบริเวณ หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างกําแพงคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านริมคลอง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินพัง หมู่ที่ 4

ขุดลอกคลองบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสารภี หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

ปรับปรุงพ้ืนที่ และติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านริมคลอง หมู่ที่ 3
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แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565แผนงาน/โครงการ (7)

(3) 172 3 2 อบต.บางพรม 250,000 250,000                    250,000 250,000 1,000,000          

(3) 173 3 2 อบต.บางพรม 374,000 374,000                    374,000 374,000 1,496,000          

(3) 174 3 2 อบต.บางพรม 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 175 3 2 อบต.บางพรม 150,000 150,000                    150,000 150,000 600,000             

(3) 176 3 2 อบต.บางพรม 225,000 225,000                    225,000 225,000 900,000             

(3) 177 3 2 อบต.บางพรม 306,000 306,000                    306,000 306,000 1,224,000          

(3) 178 3 2 อบต.บางพรม 255,000 255,000                    255,000 255,000 1,020,000          

(3) 179 3 2 อบต.บางพรม 350,000 350,000                    350,000 350,000 1,400,000          

(3) 180 3 2 อบต.บางพรม 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             

(3) 181 3 2 อบต.บางพรม 300,000 300,000                    300,000 300,000 1,200,000          

(3) 182 3 2 อบต.บางพรม 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             

(3) 183 3 2 อบต.บางพรม 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 184 3 2 อบต.บางพรม 180,000 180,000                    180,000 180,000 720,000             

(3) 185 3 2 อบต.บางพรม 210,000 210,000                    210,000 210,000 840,000             

(3) 186 3 2 อบต.บางพรม 250,000 250,000                    250,000 250,000 1,000,000          

(3) 187 3 2 อบต.บางพรม 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             

(3) 188 3 2 อบต.บางพรม 180,000 180,000                    180,000 180,000 720,000             

(3) 189 3 2 อบต.บางพรม 330,000 330,000                    330,000 330,000 1,320,000          

(3) 190 3 2 อบต.บางพรม 300,000 300,000                    300,000 300,000 1,200,000          

(3) 191 3 2 อบต.บางพรม 180,000 180,000                    180,000 180,000 720,000             

(3) 192 3 2 อบต.บางพรม 379,000 379,000                    379,000 379,000 1,516,000          

(3) 193 3 2 อบต.บางพรม 250,000 250,000                    250,000 250,000 1,000,000          

(3) 194 3 2 อบต.บางพรม 2,500,000 2,500,000                  2,500,000 2,500,000 10,000,000         

(3) 195 3 2 อบต.บางพรม 3,500,000 3,500,000                  3,500,000 3,500,000 14,000,000         

(3) 196 3 2 อบต.บางพรม 1,000,000 1,000,000                  1,000,000 1,000,000 4,000,000          

(3) 197 3 2 อบต.บางพรม 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             

(3) 198 3 2 อบต.บางพรม 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             
(3) 199 3 2 อบต.บางพรม 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 200 3 2 อบต.บางพรม 700,000 700,000                    700,000 700,000 2,800,000          
(3) 201 3 2 อบต.บางคนที                    450,000 450,000             

(3) 202 3 2 อบต.บางคนที 524,000 524,000             

(3) 203 3 2 อบต.บางคนที 500,000                   500,000             

(3) 204 3 2 อบต.บางคนที 750,000 750,000             

(3) 205 3 3 อบต.บางคนที 500,000 500,000             

(3) 206 3 2 อบต.บางคนที 150,000 150,000             

(3) 207 3 2 อบต.บางคนที 100,000                   100,000             

(3) 208 3 2 อบต.บางคนที 900,000 900,000             

(3) 209 3 2 อบต.บางคนที 800,000 800,000             
(3) 210 3 2 อบต.บางคนที 400,000 400,000             

(3) 211 3 2 อบต.บางคนที 900,000 900,000             

(3) 212 3 2 อบต.บางคนที 650,000 650,000             

(3) 213 3 2 อบต.บางคนที                    620,000 620,000             

(3) 214 3 2 อบต.บางคนที 2,300,000 2,300,000          

(3) 215 3 2 อบต.บางคนที 800,000 800,000             

(3) 216 3 2 อบต.บางคนที 600,000 600,000             

(3) 217 3 2 อบต.บางคนที 160,000 160,000             

(3) 218 3 2 อบต.บางคนที 180,000 180,000             

(3) 219 3 2 อบต.บางคนที 350,000 350,000             

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่3 เช่ือม หมู่ที่4 ตําบล
ยายแพง (บริเวณบ้านมโนเวชพันธ์)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่4 ตําบลยาย
แพง (ข้ามคลองเขาควาย)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4 ตําบลยายแพง (หน้า
โรงปุ๋ย)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่5 ตําบลยายแพง (ต่อจากบ้านนาย
สมพงษ์ จีนคง)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5 ตําบลยายแพง 
(หลังบ้านคุณสมพงษ์ จีนคง)

ก่อสร้างสะพาน คสล. (คลองตาจวบ) หมู่ที่ 5 ตําบลยายแพงเช่ือมหมู่ที่ 
4 ตําบลยายแพง

ขยายผิวจราจรสะพานพร้อมท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่7 ตําบลบางคนที (บริเวณ
ทางเข้าบ้านคุณเฉลียว ส่องพราย)

ซ่อมสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่8 ตําบลบางคนที (บริเวณบ้านคุณอัจฉรา)
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานสนามหน้าวัดบางคนทีในพร้อมราง
ระบายนํ้า หมู่ที่8 ตําบลบางคนที

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 ตําบลยายแพง 
(ปากทางร้านเสริมสวย หมู่ที่2 ตําบลยายแพง)

ก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํ้าลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 
ตําบลยายแพง (บริเวณโรงเรียนยายแพง)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่2 เช่ือม หมู่ที่3 ตําบล
ยายแพง (ซอยอ้ายเล็ก)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่1 ตําบลบางคนที (ต่อจากหน้าสถาบัน
การเรียนรู้เพ่ือปวงชน)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่1 ตําบลบางคนที (บริเวณแยกบ้านคุณ
อํานวย สินธ์ุเจริญ ถึงสะพาน หมู่ที่2 ตําบลบางคนที)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่2 ตําบลบางคนที 
(สายทางเช่ือมจากทางหลวงชนบท บริเวณบ้านคุณจุไร บุญเกษม)

ก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หมู่ที่3 ตําบลบางคนที (โรงเรียนวัดบาง
คนทีใน)

เทพ้ืนคอนกรีตศาลาศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่4 ตําบลบางคนที

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่4 ตําบลบางคนที 
(ทางเข้าศาลาศูนย์เรียนรู้)

ซ่อมแซมถนนและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1-8

ซ่อมแซมทางเดินเท้า หมู่ที่ 1-8

ปรับปรุงเพ่ิมจุดและลําโพง เสียงตามสาย หมู่ที่ 1- 8
วาง/ขยาย ท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 1 - 8
ติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 ตําบลบางคนที (ข้างสถาบันการเรียนรู้
เพ่ือปวงชน)

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ สนามกีฬาฯ หมู่ที่ 4 (บริเวณ อบต.หลัง
เก่า)

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8

ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหรือปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1- 8
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แหล่งงบประมาณ
 (8)

ยุทธศาสตร์ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565แผนงาน/โครงการ (7)

(3) 220 3 2 อบต.บางคนที                    650,000 650,000             

(3) 221 3 2 อบต.บางคนที 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 222 3 2 อบต.บางคนที 150,000 150,000             

(3) 223 3 2 อบต.บางคนที 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          

(3) 224 3 2 อบต.บางคนที 1,000,000 1,000,000                  1,000,000 1,000,000 4,000,000          

(3) 225 3 2 อบต.บางคนที 300,000 300,000                    300,000 900,000             

(3) 226 3 2 อบต.บางคนที 1,000,000 1,000,000                  1,000,000 3,000,000          

(3) 227 3 2 อบต.บางคนที 350,000 350,000                    350,000 350,000 1,400,000          

(3) 228 3 2 อบต.บางคนที 300,000 300,000             

(3) 229 3 2 อบต.บางคนที 150,000 150,000             

(3) 230 3 2 อบต.บางคนที 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             

(3) 231 3 2 อบต.บางคนที 250,000 250,000             

(3) 232 3 2 อบต.บางคนที 500,000 500,000             

(3) 233 3 2 อบต.บางคนที 200,000 200,000             

(3) 234 3 2 อบต.บางคนที 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 235 3 2 อบต.บางคนที 200,000 200,000             

(3) 236 3 3 อบต.บางคนที 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 237 3 2 อบต.บางสะแก 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             
(3) 238 3 2 อบต.บางสะแก 200,000 200,000                    200,000 200,000 800,000             
(3) 239 3 2 อบต.บางสะแก 500,000 500,000                    500,000 500,000 2,000,000          
(3) 240 3 2 อบต.บางสะแก 100,000 100,000                    100,000 100,000 400,000             
(3) 241 3 2 อบต.บางสะแก 2,000,000 2,000,000          
(3) 242 3 2 ท.ต.กระดังงา 500,000 500,000             

(3) 243 3 2 ท.ต.กระดังงา 500,000 500,000             
(3) 244 3 2 ท.ต.กระดังงา 1,000,000 1,000,000          
(3) 245 3 2 ท.ต.กระดังงา 700,000 700,000                    700,000 700,000 2,800,000          
(3) 246 3 5 ท.ต.กระดังงา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000         
(3) 247 3 2 ท.ต.กระดังงา 5,000,000 5,000,000          
(3) 248 3 2 ท.ต.กระดังงา 650,000 650,000             
(3) 249 3 2 ท.ต.กระดังงา 1,500,000                1,500,000          
(3) 250 3 2 ท.ต.กระดังงา 3,500,000 3,500,000          

165,370,000          128,561,000            137,839,000             111,199,500             -                        543,369,500       
189,408,700         347,015,820            398,537,600             174,063,750             6,788,000               1,116,213,870    

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (บริเวณถนนหน้าวัดบางคนทีนอก หมู่ที่6)
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสวนสุขภาพ เทศตําบลกระดังงา หมู่ทึ่ 9

ก่อสร้างห้องนํ้าชาย และผู้พิการ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บางคนที

ก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางคนทีใน
โครงการติดตั้งๆฟฟ้าแสงสว่าง ริมคลองแควอ้อม หมู่ที่ 2 - 3
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพ้ืนที่

ปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมออกกําลังกายพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างที่เก็บของและปรับปรุงหลังคา (อาคารเอนกประสงค์ 
เทศบาลตําบลกระดังงา)

โครงการก่อสร้างที่เก็บของและปรับปรุงที่จอดรถ
โครงการก่อสร้างสะพานท่อลอด คลส. หมู่ที่ 8 ต.กระดังงา
โครงการขับข่ีปลอดภัยในชุมชน

โครงการจัดหาที่ดินเพ่ือรับรองการพัฒนาสาธารณูปโภค
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปรับปรุง ซ่อมฉวม บํารุงรักษา ขยายเขตระบบประปา

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าระบบหอถังประปาบาดาล

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบของประปา
โครงการติดตั้งกระจกทางโค้ง บริเวณทางแยก

ก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่7 ตําบลบางคนที (บริเวณหน้าวัดสินวิเศษ
ศรัทธา)

จัดทําป้ายบอกทาง ป้ายแนวเขต ป้ายสัญญาณ,ป้ายเตือนทางโค้ง ป้าย
บอกเขต หรืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการจราจร

ก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะชาย - หญิง หมู่ที่2 ตําบลยายแพง (อาคาร
ลานกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านยายแพง)

ก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่4 ตําบลยายแพง

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน (ฉาบเรียบรอบอาคาร,ฝา
ชายคาบริเวณรางนํ้า พีวีซี,เทพ้ืนปูนรอบอาคาร,ประตูสแตนเลส,ถังนํ้า 2
 ถัง และวัสดุครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5 ตําบลยายแพง 
(บ้านคุณสมพงษ์ จีนคงปรับมาจาดโครงการเก่า)

ซ่อมแซมถนนและทางเดินเท้าภายในหมู่บ้าน

ซ่อมแซมถนนและทางเดินเท้าภายในหมู่บ้าน

ซ่อมแวมสะพานไม้ทางเดินเท้าและสะพาน คสล. ในพ้ืนที่ตําบลบาง
คนทีและตําบลยายแพง

ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบและกระจกโค้ง

รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบจังหวัด/งบกรม/งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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(แบบ จ.1)

แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

2.1 10,341,800   5,500,000       19,380,000       1,800,000                 1,800,000            38,821,800           

โครงการศูนย์กลางการแสดงและ
จําหน่ายสินค้า OTOP 
จังหวัดสมุทรสงคราม (OTOP MART
 CENTER)

1 1 สนง.พัฒนา
ชุมชนฯ

2,000,000 2,000,000             

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเพื่อยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์เกลือสมุทร

1 1 สนง.สหกรณ์
จังหวัด

1,600,000 1,600,000             

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

1 1 สนง.
อุตสาหกรรมฯ

1,500,000 1,500,000             

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์

1 1 สนง.
อุตสาหกรรมฯ

1,000,000 1,000,000             

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน

1 1 สนง.เกษตรจังหวัด 4,241,800 4,241,800             

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

1 1 สนง.
อุตสาหกรรม

จังหวัด

1,500,000        1,500,000             

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน

1 1 สนง.เกษตร
จังหวัด

สมุทรสงคราม

4,000,000        4,000,000             

โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจร 
สู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)

1 2 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

14,580,000        14,580,000            

โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอน
สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

1 2 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

3,000,000         3,000,000             

โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ให้ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล

1 2 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

1,800,000         1,800,000                  1,800,000             5,400,000             

2.2 2,240,100     1,834,800       6,180,200        10,255,100           

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัด

790,100 790,100               

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
OTOP 

1 1 สนง.พัฒนา
ชุมชนฯ

1,000,000 1,000,000            

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้า OTOP 

1 1 สนง.
ประชาสัมพันธ์

450,000 450,000               

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน

1 1 สนง.
ประชาสัมพันธ์

จังหวัด
สมุทรสงคราม

450,000           450,000               

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(SMEs)

1 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัด

สมุทรสงคราม

1,050,000        1,050,000            

โครงการช่วยเหลือพลิกฟื้นและฟื้นฟู
กิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

1 1 สนง.บังคับคดี
จังหวัด

สมุทรสงคราม

334,800           334,800               

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สนง.เกษตร
จังหวัด

สมุทรสงคราม

1,525,200         1,525,200            

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริม
มาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัด
สมุทรสงคราม

610,000            610,000               

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
สินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP
 สมุทรสงคราม)

1 2 สนง.พัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม

1,300,000         1,300,000            

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP 
และวิสาหกิจชุมชน

1 2 สนง.
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดฯ

450,000            450,000               

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(SMEs)

1 2 สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
สมุทรสงคราม

2,295,000         2,295,000            

แผนงานที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส้ินค้าเกษตรและประมง

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

งบประมาณดําเนินการ (11)

โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส้ินค้าเกษตรและประมง

โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

2.1.6

2.1.7

2.2.1

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

งบประมาณดําเนินการ (11)

2.3 3,128,200     134,141,000    32,771,000       170,040,200         

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตซอยบ้าน

1 1 อําเภอบางคนที 1,496,500 1,496,500            

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ Over
 lay) หมู่ 3 บ้านคลองบางพลับ 
ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 

1 1 อําเภอบางคนที 769,300 769,300               

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เทศบาล 2 หมู่ 2 ตําบลบางจะ
เกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอเมือง 862,400 862,400               

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้าน
รางนํ้าผึ้ง-ขุนพิทักษ์ ตําบลดอนมะ
โนรา อําเภอบางคนที จังหวัด

1 1 แขวงทางหลวง
ชนบท

สมุทรสงคราม

9,900,000        9,900,000            

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านราง
กล้วย หมู่ 2 บ้านดอนมะโนรา ตําบล
ดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 แขวงทางหลวง
ชนบท

สมุทรสงคราม

7,000,000        7,000,000            

โครงการบูระผิวทางแอสฟัลต์ ทาง
หลวงหมายเลข 3643 (ระหว่าง กม. 
0+000-2+245 ระยะทาง 2.245 กม.)

1 1 แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม

26,000,000       26,000,000           

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกสายบ้านต้นลําแพน-บ้านเขายี่
สาร หมู่ท่ี 3,1 ตําบลยี่สาร อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัด
สมุทรสงคราม

24,400,000       24,400,000           

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสี่
แยก-บ้านวัดประชา หมู่ท่ี 7 ตําบล
ปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 อําเภออัมพวา 7,300,000        7,300,000            

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหมืองใหม่-
บ้านบางกระรี้ (สส.ถ 1-0001) ตําบล
บางแค เชื่อมตําบลเหมืองใหม่ อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภออัมพวา 5,570,000        5,570,000            

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้าน
ท่าคา-บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-0004) 
ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา เชื่อม
ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

สมุทรสงคราม

13,700,000       13,700,000           

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจ่ัน-ยี่
สาร หมู่ท่ี 6 ตําบลคลองโคน อําเภอ
เมืองฯ เชื่อมหมู่ท่ี 4,1 ตําบลยี่สาร 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด

สมุทรสงคราม

33,000,000       33,000,000           

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 x 18.00 
เมตร ข้ามคลองชลประทาน หมู่ท่ี 5 
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภออัมพวา 4,000,000        4,000,000            

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอล
ฟลัติกคอนกรีต ซอยบ้านบางสะแก
ใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตําบลบางสะแก อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 1,558,000        1,558,000            

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ท่ี 2 เชื่อม
หมู่ท่ี 5 ตําบลบ้านปราโมทย์ อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 1,713,000        1,713,000            

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายเลียบ
คลองวังสุข หมู่ท่ี 6 ตําบลนางตะเคียน
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม

(อบต.นาง
ตะเคียน)

2,082,000         2,082,000            

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน 
คสล.บ้านดอนจ่ัน - บ้านคลองช่อง 
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม

(อบต.คลองโคน)

2,196,000         2,196,000            

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เทศบาล 3 หมู่ท่ี 2 ตําบลบางจะเกร็ง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม

(ทต.บางจะเกร็ง)

1,100,000         1,100,000            

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การ
ขนส่ง การแปรรูป การจําหน่าย สินค้าเกษตรและ
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

2.3.9

2.3.10
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2.3.5

2.3.6
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แผนงาน/โครงการ (7)

งบประมาณดําเนินการ (11)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสาย สส.ถ. 29 - 008 สาย
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  หมู่ท่ี 5 
ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
 จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภออัมพวา 1,371,000         1,371,000            

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงท่ี 1 
และช่วงท่ี 2 สายบ้านพักเกษตร 
(บางคนที หมู่ท่ี 2 ซอย 1)
 หมู่ท่ี 2 , 8 ตําบลบางคนที อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 2,500,000         2,500,000            

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 ซอย 4 ช่วง
ท่ี 2 ตําบลจอมปลวก 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 4,022,000         4,022,000            

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านมอบลัด - บ้านบางตีนเป็ด 
หมู่ท่ี 5 ตําบลแหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ท่ี 7
 , 10 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

สมุทรสงคราม

13,600,000        13,600,000           

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบาง
ตีนเป็ด - บ้านศาลาพักร้อน หมู่ท่ี 10 ,
 7 , 8 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

สมุทรสงคราม

5,900,000         5,900,000            

2.4 2,300,000     4,138,000       5,583,000        592,480                    12,613,480           

โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 1 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์

1,500,000 1,500,000            

โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าสู่แหล่งนํ้า
ธรรมชาติในพื้นท่ี จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 สนง.ประมงจังหวัด 370,000 370,000               

โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดําสู่แหล่ง
นํ้าธรรมชาติในพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 สนง.ประมงจังหวัด 230,000 230,000               

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน

1 1 สนง.พัฒนา
ชุมชนฯ

200,000 200,000               

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

1 1 สนง.
อุตสาหกรรม

จังหวัด

1,138,000        1,138,000            

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีสื่อถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 สนง.
อุตสาหกรรม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

3,000,000        3,000,000            

โครงการเสริมสร้างความพร้อมในการ
จัดระบบ (Food Safety) มาตรฐาน 
GMP แก่ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์
นํ้าของจังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานประมง
จังหวัด

สมุทรสงคราม

200,000            200,000               

โตรงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต
ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ

1 2 สํานักงานประมง
จังหวัด

สมุทรสงคราม

1,933,000         1,933,000            

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวแปรรูป
นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

1 2 อําเภอบางคนที 1,200,000         1,200,000            

โครงการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าว
ครบวงจร

1 2 อําเภอบางคนที 600,000            600,000               

โครงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

1 2 สํานักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัด
สมุทรสงคราม

1,650,000         1,650,000            

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาฯ

592,480                     592,480               

18,010,100   145,613,800    63,914,200       2,392,480                 1,800,000            231,730,580         

โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

รวม
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แผนงาน/โครงการ (7)

งบประมาณดําเนินการ (11)

1 กระทรวงมหาดไทย 120,000,000    120,000,000         
1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 120,000,000    120,000,000         

1.1.1 2 1 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

120,000,000 120,000,000         

2 กระทรวงศึกษาธิการ 9,962,000       9,962,000            
2.1  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 9,962,000       9,962,000            

2.1.1 2 1  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

9,962,000        9,962,000             

3 กระทรวงแรงงาน 912,000       1,317,600       2,229,600            
3.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 912,000       1,317,600       2,229,600            

3.1.1 2 1 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

        100,000               105 ,000                 205 ,000

3.1.2 2 1 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

        812,000               852 ,600              1 ,664,600

3.1.3 2 1 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

100,000                 100 ,000

3.1.4 2 1 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

160,000                 160 ,000

3.1.5 2 1 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

60,000                  60 ,000

3.1.6 2 1 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

40,000                  40 ,000

912,000       131,279,600    -                 -                          -                     132,191,600         

0
(3)1 3 2 อบจ.         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)2 3 2 อบจ.         350,000            350 ,000             350 ,000                      350 ,000              1 ,400,000

(3)3 3 2 อบจ.         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)4 3 3 ทต.บางจะเกร็ง         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)5 3 5 ทต.บางจะเกร็ง 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000

(3)6 3 4 ทต.อัมพวา         500,000            500 ,000             500 ,000                      500 ,000              2 ,000,000

(3)7 3 4 ทต.อัมพวา         500,000            500 ,000             500 ,000                      500 ,000              2 ,000,000

(3)8 3 2 ทต.อัมพวา         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)9 3 4 ทต.อัมพวา         300,000            300 ,000             300 ,000                      300 ,000              1 ,200,000

(3)10 3 4 ทต.อัมพวา         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)11
3 4 ทต.อัมพวา         300,000            300 ,000             300 ,000                      300 ,000

             1 ,200,000

(3)12
3 2 ทต.เหมืองใหม่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000

                400 ,000

(3)13 3 2 ทต.เหมืองใหม่         100,000                 100 ,000

(3)14 3 2 ทต.เหมืองใหม่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)15 3 3 อบต.บางกระบือ         250,000            250 ,000             250 ,000                      250 ,000              1 ,000,000

(3)16 3 3 อบต.บางกระบือ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)17 3 4 อบต.บางกระบือ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)18 3 2 อบต.บางกระบือ            300 ,000                 300 ,000

(3)19 3 3 อบต.บางกระบือ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)20 3 3 อบต.บางกระบือ         600,000            600 ,000             600 ,000                      600 ,000              2 ,400,000

(3)21 3 3 อบต.บางกระบือ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)22 3 3 อบต.บางกระบือ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)23 3 3 อบต.บางกระบือ               800 ,000                 800 ,000

โครงการเทศกาลงานส้มโอ ขาวใหญ่สมุทรสงคราม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา

โครงการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่
ชุมชนท่ีน่าอยู่
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิ
สติกส์ และก่อสร้าง

โครงการของกระทรวง กรม  (5)

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขต ทต.
เหมืองใหม่

โครงการก่อสร้างและติดป้ายชื่อในเขต ทต.เหมืองใหม่

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม)

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

รวม

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณวัดตะโหนดรายหมู่
ี่ 1

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ (สาขาอาชีพ
รองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เกี่ยวกับ
พลังงานสะอาดฯลฯ)

โครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมศักยภาพ (กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ)

โครงการก่อสร้างอาคารจําหน่ายและแปรรูป
สัตว์นํ้าทะเล ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม
สตรีและศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและ
ศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีแก่ประชาชน

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

โครงการธรรมสัญจรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกลุ่ม
ผู้นําชุมชน เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชน

โครงการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคล่ือนการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม
โครงการเทศกาลลิ้นจ่ี ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการส่งเสริมปรัฃญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ใน
ตลาดนํ้าอัมพวา
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในเขต 
ทต.อัมพวา

แผนงานที่ 2 ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

แผนงานที่ 2 ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้าสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ

โครงการสมุทรสงครามมหานครสมุนไพร
(Samut Songkhram Herbal Hub )

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ( โลจิสติกส์/
ขนส่งด้านคมนาคมทางถนน ท่าเรือ ระบบ
ราง สะพาน)
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

งบประมาณดําเนินการ (11)

(3)24
3 3 อบต.บางแก้ว         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000

                400 ,000

(3)25
3 3 อบต.บางแก้ว         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000

                400 ,000

(3)26
3 3 อบต.บางแก้ว         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000

                400 ,000

(3)27 3 3 อบต.บางแก้ว         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)28 3 3 อบต.บางแก้ว         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)29 3 3 อบต.นางตะเคียน         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)30 3 3 อบต.ลาดใหญ่         200,000             50 ,000              50 ,000                       50 ,000                 350 ,000

(3)31 3 3 อบต.ลาดใหญ่         100,000             50 ,000              50 ,000                       50 ,000                 250 ,000

(3)32 3 3 อบต.ลาดใหญ่       4,600,000         4 ,600,000          4 ,600,000                   4 ,600,000             18 ,400,000
(3)33 3 3 อบต.ลาดใหญ่       2,000,000         2 ,000,000          2 ,000,000                   2 ,000,000              8 ,000,000
(3)34 3 3 อบต.ลาดใหญ่     17,500,000        18,000,000         19,000,000                  20 ,000,000             74 ,500,000
(3)35 3 3 อบต.ลาดใหญ่       3,150,000         3 ,150,000          3 ,150,000                   3 ,150,000             12 ,600,000
(3)36 3 3 อบต.ลาดใหญ่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)37 3 3 อบต.ลาดใหญ่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)38 3 2 อบต.ลาดใหญ่         400,000            100 ,000             300 ,000                      300 ,000              1 ,100,000

(3)39 3 3 อบต.ลาดใหญ่         300,000            300 ,000             300 ,000                      300 ,000              1 ,200,000
(3)40 3 3 อบต.แหลมใหญ่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)41 3 3 อบต.แหลมใหญ่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)42 3 3 อบต.แหลมใหญ่         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)43 3 3 อบต.แหลมใหญ่         120,000            120 ,000             120 ,000                      120 ,000                 480 ,000

(3)44 3 3 อบต.แหลมใหญ่         500,000            500 ,000             500 ,000                      500 ,000              2 ,000,000
(3)45 3 3 อบต.แหลมใหญ่         900,000            900 ,000             900 ,000                      900 ,000              3 ,600,000
(3)46 3 3 อบต.แหลมใหญ่     10,000,000        10,000,000         10,000,000                  10 ,000,000             40 ,000,000

(3)47 3 3 อบต.แหลมใหญ่       1,700,000         1 ,700,000          1 ,700,000                   1 ,700,000              6 ,800,000
(3)48 3 3 อบต.ท้ายหาด         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)49 3 3 อบต.ท้ายหาด         400,000            400 ,000             400 ,000                      400 ,000              1 ,600,000

(3)50 3 3 อบต.ท้ายหาด         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)51 3 3 อบต.ท้ายหาด         500,000            500 ,000             500 ,000                      500 ,000              2 ,000,000

(3)52 3 3 อบต.ท้ายหาด         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)53 3 3 อบต.ท้ายหาด         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)54 3 3 อบต.ท้ายหาด         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)55 3 3 อบต.ท้ายหาด       7,000,000         7 ,000,000          7 ,000,000                   7 ,000,000             28 ,000,000
(3)56 3 3 อบต.ท้ายหาด       1,500,000         1 ,500,000          1 ,500,000                   1 ,500,000              6 ,000,000

(3)57 3 3 อบต.ท้ายหาด         500,000            500 ,000             500 ,000                      500 ,000              2 ,000,000

(3)58 3 2 อบต.บางช้าง                      200 ,000                 200 ,000
(3)59 3 5 อบต.บางช้าง             400 ,000                 400 ,000
(3)60 3 5 อบต.บางช้าง             300 ,000                 300 ,000
(3)61 3 5 อบต.บางช้าง             200 ,000                 200 ,000
(3)62 3 5 อบต.บางช้าง         200,000                 200 ,000
(3)63 3 5 อบต.บางช้าง            150 ,000                 150 ,000
(3)64 3 5 อบต.บางช้าง         200,000                 200 ,000
(3)65 3 3 อบต.แพรกหนาม

แดง
        100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)66 3 3 อบต.แพรกหนาม
แดง

        200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)67 3 3 อบต.แพรกหนาม
แดง

        720,000                 720 ,000

(3)68 3 3 อบต.แพรกหนาม
แดง

        100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)69 3 4 อบต.ปลาย         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)70 3 3 อบต.จอมปลวก         300,000            300 ,000             300 ,000                      300 ,000              1 ,200,000
(3)71 3 3 อบต.จอมปลวก         370,000            370 ,000             370 ,000                      370 ,000              1 ,480,000โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.ตําบล

จอมปลวก

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์กลุมออมทรัพย์ กลุมอาชีพ และกลุ่ม
สวัสดิการชุมชนด้านอาชีพ

เศรษฐกิจชุมชน

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ
และการประกอบอาชีพ
จัดต้ังร้านค้าเกษตรของชุมชน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐ

ขุดลอกคลองดาวดึงษ์ ม.6,7,8
ขุดลอกคลองลัดดาโชติ ม.1
ขุดลอกคลองบริเวณข้างโบสถ์วัดจุฬามณี ม.9
ขุดลอกคลองไทร ม.7,8,9
ขุดลอกคลองตาเชื่อม ม.9
ขุดลอกคลองหม้อตาล ม.3,4

 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ใน
การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสงเคราะห์ 
เด็ก เยาวชน คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

จัดทําผังเมืองตําบล

ส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนใน
ํ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของเด็กเล็กประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนและเด็กเล็ก
ประจําสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด
ก่อสร้างเสาธงชาติศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด 
(แห่งใหม่)
เฝ้าระวัง/ป้องกันโรคติดต่อ เช่น อุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา 
เอดส์ ฯลฯ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการ/ศักยภาพ/และ
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

จัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์
จัดสวัสดิการผู้พิการ

ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเชิงคุณภาพ

จัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียน

พัฒนาการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

อบรมเพิ่มศักยภาพ ความรู้ด้านสุขภาพ แก่ผู้นํา อสม. 
ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไป

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จัดต้ัง/สนับสนุนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ภายในตําบล 
(ม.1-10)

จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

การสงเคราะห์ผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ศาลาประชาคม
ประจําหมู่บ้าน

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2 แห่ง

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพอนามัย ของ
สนับสนุนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

โครงการอาหารเสริม(นม) จํานวน 2 แห่ง

สนับสนุนงบประมาณ ให้กับ รพ.สต.วัดปากสมุทร
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1-8

จัดต้ัง/สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใน
ตําบลบางแก้ว (ม.1-10)

ส่งเสริมและให้ความรู้ดําเนินการป้องกัน โรคพิษสุนัข
บ้า ระบบควบคุมจํานวนสัตว์เลี้ยง

จัดต้ัง/สนับสนุนกลุ่มอาชีพตามความถนัดและความ
ต้องการของราษฎร (ม.1-10)
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
 (9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

งบประมาณดําเนินการ (11)

(3)72 3 3 อบต.จอมปลวก         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)73 3 3 อบต.จอมปลวก         120,000            120 ,000             120 ,000                      120 ,000                 480 ,000
(3)74 3 3 อบต.จอมปลวก         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)75 3 3 อบต.จอมปลวก         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)76 3 3 อบต.จอมปลวก         130,000            130 ,000             130 ,000                      130 ,000                 520 ,000

(3)77 3 3 อบต.จอมปลวก       5,900,000         5 ,900,000          5 ,900,000                   5 ,900,000             23 ,600,000
(3)78 3 3 อบต.จอมปลวก         900,000            900 ,000             900 ,000                      900 ,000              3 ,600,000
(3)79 3 4 อบต.ดอนมะโนรา         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)80 3 4 อบต.โรงหีบ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)81 3 4 อบต.โรงหีบ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)82 3 4 อบต.โรงหีบ         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)83 3 3 อบต.บางพรม         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)84 3 4 อบต.บางพรม         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)85 3 3 อบต.บางพรม         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)86 3 3 อบต.บางพรม         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)87 3 4 อบต.บางพรม         820,000            820 ,000             820 ,000                      820 ,000              3 ,280,000
(3)88 3 4 อบต.บางพรม         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)89 3 4 อบต.บางพรม         120,000            120 ,000             120 ,000                      120 ,000                 480 ,000
(3)90 3 4 อบต.บางพรม         150,000            150 ,000             150 ,000                      150 ,000                 600 ,000
(3)91 3 3 อบต.บางพรม         300,000            300 ,000             300 ,000                      300 ,000              1 ,200,000

(3)92 3 3 อบต.บางพรม         250,000            250 ,000             250 ,000                      250 ,000              1 ,000,000
(3)93 3 3 อบต.บางพรม         450,000            450 ,000             450 ,000                      450 ,000              1 ,800,000
(3)94 3 3 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)95 3 4 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)96 3 3 อบต.บางคนที       5,000,000         5 ,000,000          5 ,000,000                   5 ,000,000             20 ,000,000

(3)97 3 3 อบต.บางคนที        600,000           600 ,000            600 ,000                     600 ,000              2 ,400,000
(3)98 3 2 อบต.บางคนที         150,000            150 ,000             150 ,000                      150 ,000                 600 ,000

(3)99 3 3 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)100 3 3 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

(3)101 3 3 อบต.บางคนที     200,000.00        200,000.00             200 ,000                  200 ,000.00                 800 ,000

(3)102 3 3 อบต.บางคนที         155,000            155 ,000             155 ,000                      155 ,000                 620 ,000
(3)103 3 3 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)104 3 3 อบต.บางคนที         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)105 3 4 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)106 3 4 อบต.บางคนที         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)107 3 4 อบต.บางสะแก         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000

(3)108 3 4 อบต.บางสะแก         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)109 3 4 อบต.บางสะแก         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000
(3)110 3 4 อบต.บางสะแก         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000
(3)111 3 3 ท.ต.กระดังงา         200,000            200 ,000             200 ,000                      200 ,000                 800 ,000
(3)112 3 3 ท.ต.กระดังงา         100,000            100 ,000             100 ,000                      100 ,000                 400 ,000

78,305,000   78,335,000      79,185,000       79,485,000                -                     315,310,000         

97,227,100   355,228,400    143,099,200     81,877,480                1,800,000            679,232,180         

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอ
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร
โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลานํ้าจืดในแหล่งนํ้าธรรมชาติ
โครงการปล่อยพันธ์ุกุ้ง
โครงการสร้างจิตสํานึกคนรักษ์กระดังงา

โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนครูจ้างสอน
โครงการแหล่งเรียนรู้ดนตรีสากล
อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เสริมสร้างสุขภาพและอนามัย
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

งานสังคมสงเคราะห์แก่ผุ้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุผู้

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกําจัดศัตรูพืชและ
โรคพืช

โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และนํ้า
ด่ืมแก่เด็กเล้กและเด้กนักเรียน
โครงการซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยให้แก่
ประชาชนผู้ท่ีมีรายได้น้อย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สําหรับสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนสูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ีด้านการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นม
จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆ

จัดต้ังจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล

จัดซื้อ จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวันสําคัญรัฐพิธี ราชพิธี 
สืบสานประเพณีทําบุญตักบาตรขนมครก
เบ้ียยังชีพเพื่อการสงเคราะห์
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
 ไข้หวัดใหญ๋

โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ
โครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตลาดนํ้าปาก
คลองดอนฯ หมู่ท่ี 5

โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจําหน่าย
พืชผลทางการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและพืชผลทางการ
เกษตรกร

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตําบลโรงหีบและ
ตําบลบางกุ้ง

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 
(งบจังหวัด/งบกรม/งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

รวม
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(แบบ จ.1)

แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

3.1 23,059,600         4,793,200            27,409,900           10,657,700           10,657,700           76,578,100           

โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมรางระบาย
น้ํา ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อ.บางคนที 1,540,400 1,540,400            

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านนางบุญเรือน แก้ว
กระจ่าง ถึงโรงเรียนวัดดอนมะโนรา หมู่ที่ 
4 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที 
ั ั

1 2 อ.บางคนที 1,889,400 1,889,400            

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา
 จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อ.อัมพวา 3,505,500 3,505,500            

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายวัดประชา-บ้านวัดอมรวดี
 หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ที่ 4 ตําบลปลายโพงพาง 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อ.อัมพวา 2,697,000 2,697,000            

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1 2 สนง.ป้องกันฯ 225,000 225,000               
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

1 2 สนง.ป้องกันฯ 500,000 500,000               

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่
นายจ้างลูกจ้างในเรือประมงทะเล

1 2 สนง.สวัสดิการฯ 71,700 71,700                

โครงการจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่แรงงานในเรือประมง
ทะเลและความปลอดภัยในการทํางาน

1 2 สนง.สวัสดิการฯ 35,000 35,000                

โครงการสมุทรสงครามบ้านเกื้อกูลต้นแบบ 1 2 สนง.พัฒนาชุมชนฯ 3,700,000 3,700,000            

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด

1 2 สนง.พัฒนาชุมชนฯ 1,517,600 1,517,600            

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 สนง.สาธารณสุขฯ 1,200,000 1,200,000            

โครงการเสริมสร้างความม่ันคงของชีวิต
และสังคม (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

1 2 สนง.พัฒนาสังคมฯ 1,000,000 1,000,000            

โครงการบริการฝึกอาชีพระยะส้ันเพ่ือ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

1 2 วิทยาลัยสารพัดช่างฯ 50,000 50,000                

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 ศอ.ปส.จ.สส. 1,700,000 1,700,000            

โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 ปกครองจังหวัด 2,500,000 2,500,000            

โครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพ่ือปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

1 2 กอ.รมน.จ.สส. 150,000 150,000               

โครงการเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 กอ.รมน.จ.สส. 90,000 90,000                

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
สัญญาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจราจร

1 2 สภ.เมืองสมุทรสงคราม 150,000 150,000               

โครงการสายตรวจจักรยานในแหล่ง
ท่องเที่ยว (ตลาดน้ําอัมพวา)

1 2 สภ.อัมพวา 102,000 102,000               

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รักชาติ 
รักถ่ิน จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สนง.วัฒนธรรมฯ 350,000 350,000               

โครงการสํารวจสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติด

1 2 สนง.สถิติจังหวัด 86,000 86,000                

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สนง.พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรสงคราม

659,500                 659,500               

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิม
ให้ประชาชน

1 4 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

720,000                 720,000               

โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 4 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

626,200                 626,200               

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดสมุทรสงคราม

1 4 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

1,700,000               1,700,000            

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

ี

1 2 วิทยาลัยสารพัดช่าง 100,000                 100,000               

โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการ
บังคับคดี

1 2 สนง.บังคับคดีจังหวัด
สมุทรสงคราม

462,200                 462,200               

โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากร
ตัวคูณ

1 2 สนง.บังคับคดีจังหวัด
สมุทรสงคราม

525,300                 525,300               

โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 3 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

626,500                 626,500                 626,500                 1,879,500            

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.1.5
3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.1.24

3.1.25

3.1.26

3.1.27

3.1.28

3.1.29
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจาก
ปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน เพ่ือสืบทอด
คุณค่า ทุนทางปัญญาสมุทรสงคราม

1 3 สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
สมุทรสงคราม

323,500                 323,500                 323,500                 970,500               

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุสู่การ
พ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1 3 สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
สมุทรสงคราม

403,400                 403,400                 403,400                 1,210,200            

โครงการลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างการมี
ส่วนร่วม ด้วยพลัง CSR

1 3 สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัด
สมุทรสงคราม

122,600                 122,600                 122,600                 367,800               

โครงการจัดทําฐานข้อมูลและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงตอบโจทย์
ตลาดแรงงาน

1 3 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

1,905,000               1,905,000               1,905,000               5,715,000            

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 3 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

1,225,000               1,225,000               1,225,000               3,675,000            

โครงการลดภาวะกระดูกพรุนของ
ประชาชนอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ตําบล
บางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัด

1 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาฯ

1,215,000               1,215,000            

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงคราม

(ศอ.ปส.จ.สส.)

1,524,200               1,524,200               1,524,200               4,572,600            

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ 1,350,000               1,350,000               1,350,000               4,050,000            

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค
กระดูกหักซ้ํา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้า

1 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ 2,550,000               2,550,000            

โครงการเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 กอ.รมน.จ.สส. 278,000                 278,000                 278,000                 834,000               

โครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพ่ือปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติจังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 กอ.รมน.จ.สส. 500,500                 500,500                 500,500                 1,501,500            

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในตําบลบางขันแตก ตําบลบางขันแตก
 อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม

(อบต.บางขันแตก)

1,000,000               1,000,000            

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในพ้ืนที่ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา
 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 12 จุด 24 
ตัว

1 1 อําเภออัมพวา 3,068,200               3,068,200            

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 1 อําเภออัมพวา 2,271,000               2,271,000            

โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ในพ้ืนที่ตําบลจอมปลวก อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 1 อําเภอบางคนที 889,000                 889,000               

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่เป็น
จุดเส่ียงในตําบลบางย่ีรงค์ อําเภอบางคนที
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 20 จุด

1 1 อําเภอบางคนที 2,000,000               2,000,000            

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางสะแก  
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 16 จด

1 1 อําเภอบางคนที 1,800,000               1,800,000            

โครงการยุติธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
สังคมมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน

1 1 สนง.ยุติธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม

167,800                 167,800                 167,800                 503,400               

โครงการคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้าง
วิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม

1 1 สนง.ยุติธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม

839,000                 839,000                 839,000                 2,517,000            

โครงการบริการฝึกอาชีพระยะส้ันเพ่ือ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 1 วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม

100,000                 100,000                 100,000                 300,000               

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร 1 1 ตํารวจภูธรจังหวัดฯ
/สภ.เมืองสมุทรสงคราม

126,500                 126,500                 126,500                 379,500               

โครงการสายตรวจเดินเท้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว (ตลาดร่มหุบวัดเพชรสมุทร
วรวิหาร)

1 1 ตํารวจภูธรจังหวัดฯ
/สภ.เมืองสมุทรสงคราม

360,000                 360,000                 360,000                 1,080,000            

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและ
ความสงบสุขในชุมชนแบบทีมบูรณาการ

1 1 สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสงคราม

434,400                 434,400                 434,400                 1,303,200            

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 3 สนง.แรงงานจังหวัด
สมุทรสงคราม

230,500                 230,500                 230,500                 691,500               

โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการ
บังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 1 สนง.บังคับคดีจังหวัด
สมุทรสงคราม

105,800                 105,800                 105,800                 317,400               

3.1.30

3.1.31

3.1.32

3.1.33

3.1.34

3.1.35

3.1.36
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3.1.50

3.1.51

3.1.52

3.1.53

3.1.54

145



แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่แรงงานในเรือประมง
ทะเลและความปลอดภัยในการทํางาน

1 1 สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

จังหวัดฯ

35,000                   35,000                   35,000                   105,000               

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
คนทํางาน และผู้สูงอายุให้มีทักษะ รู้ทันส่ือ
 สร้างเครือข่ายเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาฯ

1,959,000               1,959,000            

3.2 7,920,000          92,477,500           250,000               250,000               250,000               101,147,500         

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลคลองเขิน 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค 3,960,000 3,960,000            

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลคลองโคน 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค 1,980,000 1,980,000            

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลบางแก้ว 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค 1,980,000 1,980,000            

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม/

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

10,000,000             10,000,000           

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม/

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

7,000,000               7,000,000            

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 สํานักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม/

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

10,000,000             10,000,000           

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลท่าคา  อําเภอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

9,000,000               9,000,000            

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

10,000,000             10,000,000           

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

4,000,000               4,000,000            

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที
 จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

12,000,000             12,000,000           

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลบางแค อําเภออัมพวา 
จงัหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

10,000,000             10,000,000           

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณตําบลบางย่ีรงค์  อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

10,000,000             10,000,000           

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นทาง สาย
หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 5 ตําบลกระดังงา 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 2,315,500               2,315,500            

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 เช่ือมหมู่ที่ 3 ตําบล
ดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จงัหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 2,224,000               2,224,000            

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณสายหมู่ที่ 1  ตําบล
ดอนมะโนรา อําเภอบางคนที เช่ือมหมู่ที่ 7
 ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 2,732,000               2,732,000            

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียบคลอง
ตาสงค์ จากบริเวณถนนดอนมะโนรา หมู่ที่
 6 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที 
เช่ือมต่อถนนสายท่าคา หมู่ที่ 6 
ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 3,206,000               3,206,000            

3.1.56

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัด
สมุทรสงคราม

3.1.55

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4
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แหล่ง
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 
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หน่วยดําเนินการ
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1 3 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฯ

250,000                 250,000                 250,000                 750,000               

3.3 125,030,000         13,400,000           138,430,000         

โครงการปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง สายทาง นาโคก-
แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.57+775 -
กม.58+750

1 2 แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม

50,000,000             50,000,000             

โครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตเดิม นํากลับมาใช้ใหม่ ทางหลวง
หมายเลข 325 ระหว่าง กม.28+775 - 
กม.35+303 ด้านซ้ายทาง

1 2 แขวงทางหลวง
สมุทรสงคราม

28,082,000             28,082,000             

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสติ
กคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 3-5 ตําบล
บางย่ีรงค์ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 7,510,000               7,510,000               

โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. 
ถนนบ้านคลองสองร่อง-บ้านคลองน้อย 
หมู่ที่ 7 ตําบลแหลมใหญ่ 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม 

(อบต.แหลมใหญ่)

12,300,000             12,300,000             

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ศลส. พร้อมรางระบายน้ํา  และฝาตะแกรง
 หมู่ที่ 1 ตําบลย่ีสาร 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภออัมพวา 2,915,000               2,915,000               

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลปลาย
โพงพาง อําเภออัมพวาจังหวัด

1 2 อําเภออัมพวา 10,930,000             10,930,000             

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตซอยราษฎรร่วมใจ หมู่ที่ 3 
ตําบลบางย่ีรงค์ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 1,078,000               1,078,000               

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
 หมู่ที่ 10 ตําบลบางย่ีรงค์
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 2,041,000               2,041,000               

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
โรงเรียนคลองตาจ่า หมู่ที่ 2-3 
ตําบลบางย่ีรงค์ อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 3,205,000               3,205,000               

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก หมู่ที่ 1 ซอยพวงทอง (สส.ถ. 13-012 
บ้านจอมปลวก - บ้านตาลหลวง) อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 อําเภอบางคนที 1,524,000               1,524,000               

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ 
หมู่ 5 บ้านคลองช่อง ตําบลคลองโคน  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดคลองโคน หมู่ 2
 บ้านคลองโคน ตําบลคลองโคน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่ม
ประชานุกูล) หมู่ 4 บ้านจอมปลวก ตําบล
จอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดดอนมะโนรา 
(รังสิยานุกูล) หมู่ 5 บ้านดอนมะโนรา 
ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อม
ประชานุกูล) หมู่ 6 บ้านบางสะแก ตําบล
บางสะแก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์
เจริญเรือนอุทิศ) หมู่ 4 
บ้านดอนจั่น ตําบลย่ีสาร 
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

3.2.17

โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 
(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บํารุง) หมู่ 4 
บ้านบางพรม ตําบลบางพรม อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดโรงธรรม 
หมู่ 5 บ้านโรงธรรม ตําบลบ้านปรก  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวย
ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดวรภูมิ 
(วรไวทยาวาส) หมู่ 14 วัดวรภูมิ ตําบล
สวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวย
ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดอมรวดี 
(อมรวิทยาคาร) หมู่ 4 บ้านอมรวดี ตําบล
ปลายโพงพาง อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการปรับปรุงงานอํานวย
ความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดเทพ
ประสิทธ์ิคณาวาส (ฉํ่าบุญรอด
ชนูทิศ) หมู่ 1 บ้านคลองมะขวิด ตําบลท่า
คา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

495,000                 495,000                 

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณ ตําบลคลองเขิน อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

3,960,000               3,960,000               

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

1,980,000               1,980,000               

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณ ตําบลคลองเขิน อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

3,960,000               3,960,000               

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําประปา 
บริเวณ ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม

3,500,000               3,500,000               

30,979,600         97,270,700           152,689,900         24,307,700           10,907,700           316,155,600         

3.3.22

3.3.23

3.3.24

3.3.25

รวม

3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

3.3.21
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5,764,500            5,764,500            
1.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 5,764,500            5,764,500            

1.1.1 2 2 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

901,700 901,700

1.1.2 2 2 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

666,000 666,000

1.1.3 2 2 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

2,007,800 2,007,800

1.1.4 2 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

2,189,000 2,189,000

2. กระทรวงมหาดไทย 39,460,000           39,460,000           
2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 39,460,000           39,460,000           

2.2.1 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

3,300,000               3,300,000               

2.2.2 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

16,000,000          16,000,000             

2.2.3 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

2,500,000               2,500,000               

2.2.4 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

1,030,000               1,030,000               

2.2.5 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

10,000,000             10,000,000             

2.2.6 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

2,420,000               2,420,000               

2.2.7 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

940,000                 940,000                 

2.2.8 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

2,400,000               2,400,000               

2.2.9 2 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

870,000                 870,000                 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 9,855,700            6,450,000            16,305,700           
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 9,359,000            6,450,000            15,809,000           

3.1.1 2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ )

8,359,000               8,359,000               

3.1.2 2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ )

1,000,000               1,000,000               

3.1.3 2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ )

6,450,000               6,450,000               

3.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                496,700                496,700

3.2.1 2 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

496,700                 496,700                 

โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  

โครงการการศึกษาสมรรถภาพของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารทับทิม จั่น
บุญมี โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลพร้
อมรางระบายน้ํา โรงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี  หมู่ที่ 4 
ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล้าง
ท่อระบายน้ําเพ่ือบริหารจัดการดอนหอยหลอด
 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อย
กว่า 6,๐๐๐ ลิตร ตําบลบางจะเกร็ง  อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม

โครงการโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุและคน
พิการสู่การมีงานทําอย่างย่ังยืน
โครงการ 1  ตําบลซ่อม  1  ตําบลสร้าง

โครงการของกระทรวง กรม (5)

โครงการโรงเรียนประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุ 
(Aging Academy)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม

โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่
 11 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

อารยสถาปัตย์เพ่ือคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน
  (UD for All)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่
ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัด
บางจะเกร็ง)  ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง
สมทรสงคราม

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เช่ือม
บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ตําบลบางขันแตก อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการจัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอย แบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน

โครงการจัดหาเรือเก็บขนขยะมูลฝอย ไฟเบอร์
กลาส ขนาด 2 × 8 เมตร ติดตั้งเครื่องยนต์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ  
พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 ลํา
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2,499,200 2,499,200 2,271,600            7,270,000            

4.1 กรมการจัดหางาน 2,499,200 2,499,200 2,271,600 7,270,000            
4.1.1 2 2 กรมการจัดหางาน                597,200                  597,200                1,194,400

4.1.2 2 2 กรมการจัดหางาน                200,300                  200,300                  400,600
4.1.3 2 2 กรมการจัดหางาน                  40,000                    40,000                    80,000

4.1.4 2 2 กรมการจัดหางาน                682,700                  682,700                1,365,400

4.1.5 2 2 กรมการจัดหางาน                      800                         800                      1,600
4.1.6 2 2 กรมการจัดหางาน                    2,400                      2,400                      4,800

4.1.7 2 2 กรมการจัดหางาน                  23,500                    23,500                    47,000

4.1.8 2 2 กรมการจัดหางาน                  26,500                    26,500                    53,000

4.1.9 2 2 กรมการจัดหางาน                  56,000                    56,000                  112,000

4.1.10 2 2 กรมการจัดหางาน                851,300                  851,300                1,702,600

4.1.11 2 2 กรมการจัดหางาน                  13,100                    13,100                    26,200

4.1.12 2 2 กรมการจัดหางาน                    5,400                      5,400                    10,800

4.1.13 2 2 กรมการจัดหางาน 555,100                  555,100

4.1.14 2 2 กรมการจัดหางาน 197,500                  197,500
4.1.15 2 2 กรมการจัดหางาน 106,000                  106,000
4.1.16 2 2 กรมการจัดหางาน 1,413,000                              1,413,000

5. กระทรวงแรงงาน 519,200 1,071,160 1,590,360            
5.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 519,200 1,071,160 1,590,360            

5.1.1 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                  70,000                    73,500                  143,500
5.1.2 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                117,200                  123,060                  240,260
5.1.3 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                192,000                  201,600                  393,600
5.1.4 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                  40,000                    42,000                    82,000
5.1.5 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                100,000                  105,000                  205,000
5.1.6 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 80,000                    80,000
5.1.7 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 84,000                    84,000
5.1.8 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 42,000                    42,000
5.1.9 2 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 120,000                  120,000

5.1.10 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 200,000                  200,000

1,538,200            44,300                1,582,500            
5.1 กรมบังคับคดี 1,538,200            44,300                1,582,500            

5.1.1 2 2 กรมบังคับคดี 44,300                   44,300                   

5.1.2 2 2 กรมบังคับคดี 1,449,600               1,449,600               

5.1.3 2 2 กรมบังคับคดี 44,300 44,300 88,600                   

6. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 21,000,000           21,000,000           

6.1 การประปาส่วนภูมิภาค 21,000,000           21,000,000           

12.1.1 2 2 การประปาส่วนภูมิภาค 6,000,000               6,000,000               

12.1.2 2 2 การประปาส่วนภูมิภาค 15,000,000             15,000,000             

3,000,000 3,000,000            

7.1.1 2 2 สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

3,000,000                              3,000,000

36,700,000 36,700,000           

8.1.1 2 2 กรมทางหลวงชนบท             9,900,000                9,900,000

8.1.2 2 2 กรมทางหลวงชนบท             9,900,000                9,900,000

 โครงการแนะแนวอาชีพ
 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง

โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
(Smart Job Center)

โครงการการแนะแนวอาชีพ

โครงการการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุให้มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่าง
ย่ังยืน

โครงการวางท่อส่งน้ําบริเวณสะพานสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการวางท่อส่งน้ําบริเวณสถานีจ่ายน้ําบาง
คนที ถึงทางหลวงหมายเลข 325 จังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการร่วมใจไกล่เกล่ียพลิกฟ้ืนชีวิตใหม่อัน
สดใสให้ลูกหนี้

โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการ
บังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการทดสอบมาตรฐานรองรับการรับรอง
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคน

โครงการการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงานที่มี
ทักษะพิเศษ

โครงการการเผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกันการ
หลอกลวงคนหางานไปทํางานต่างประเทศ

โครงการการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์
ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ต่างประเทศ

โครงการการจัดทําทะเบียนคนต่างด้าวที่ขอ
อนุญาตทํางาน

โครงการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจ่าย
พัฒนาฝีมือเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 22
 จังหวัด

โครงการการตรวจสอบการทํางานของคนต่าง
ด้าวและสถานประกอบการ

 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่าง
ย่ังยืน

โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการ
บังคับคดี

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต สาย สส 5029 แยก ทช.สส.2014 - บ้าน
คลองช่อง ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต สาย บ.รางน้ําผ้ึง - ขุนพิทักษ์ ตําบลดอนมะ
โนรา อําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม

8. กรมทางหลวงชนบท

 7.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

4. กระทรวงแรงงาน

5. กระทรวงยุติธรรม
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
8.1.3 2 2 กรมทางหลวงชนบท             9,900,000                9,900,000

8.1.4 2 2 กรมทางหลวงชนบท             7,000,000                7,000,000

39,718,400         84,188,760           8,765,900            -                     -                     132,673,060         

(3) 1 3 3 อบจ.             4,000,000                4,000,000                4,000,000                4,000,000              16,000,000

(3) 2 3 3 อบจ.             1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000                4,000,000
(3) 3 3 3 อบจ.             1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000                4,000,000
(3) 4 3 3 อบจ.                900,000                  900,000                  900,000                  900,000                3,600,000
(3) 5 3 3 อบจ.           16,356,000              16,356,000              16,356,000              16,356,000              65,424,000
(3) 6 3 3 ทต.บางจะเกร็ง                140,000                  140,000                  140,000                  140,000                  560,000
(3) 7 3 3 ทต.บางจะเกร็ง                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 8 3 3 ทต.บางจะเกร็ง                  300,000                  300,000
(3) 9 3 3 ทต.บางจะเกร็ง                  100,000                  100,000
(3) 10 3 3 ทต.บางจะเกร็ง                360,000                  360,000                  360,000                  360,000                1,440,000
(3) 11 3 3 ทต.บางจะเกร็ง                180,000                  180,000                  180,000                  180,000                  720,000
(3) 12

3 4 ทต.อัมพวา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000
                 400,000

(3) 13 3 4 ทต.อัมพวา                300,000                  300,000                  300,000                  300,000                1,200,000

(3) 14 3 3 ทต.อัมพวา             6,000,000                6,000,000                6,000,000                6,000,000              24,000,000
(3) 15 3 3 ทต.อัมพวา             2,010,000                2,010,000                2,010,000                2,010,000                8,040,000
(3) 16 3 3 ทต.อัมพวา             3,700,000                3,700,000                3,700,000                3,700,000              14,800,000
(3) 17

3 3 ทต.อัมพวา                120,000                  120,000                  120,000                  120,000
                 480,000

(3) 18 3 3 ทต.อัมพวา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 19

3 3 ทต.เหมืองใหม่                2,500,000
               2,500,000

(3) 20 3 3 ทต.เหมืองใหม่                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 21

3 3 ทต.เหมืองใหม่                323,400                  323,400                  323,400                  323,400
               1,293,600

(3) 22 3 3 ทต.เหมืองใหม่                150,000                  150,000                  150,000                  150,000                  600,000

(3) 23
3 3 ทต.เหมืองใหม่                450,000                  450,000                  450,000                  450,000

               1,800,000

(3) 24 3 3 ทต.เหมืองใหม่             4,500,000                4,500,000                4,500,000                4,500,000              18,000,000
(3) 25 3 3 ทต.เหมืองใหม่                600,000                  600,000                  600,000                  600,000                2,400,000
(3) 26 3 3 ทต.เหมืองใหม่                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 27 3 3 อบต.กระดังงา                250,000                  250,000                  250,000                  250,000                1,000,000
(3) 28 3 3 อบต.กระดังงา                150,000                  150,000                  150,000                  150,000                  600,000
(3) 29 3 3 อบต.กระดังงา             5,160,000                5,160,000                5,160,000                5,160,000              20,640,000
(3) 30 3 3 อบต.กระดังงา             1,065,000                1,065,000                1,065,000                1,065,000                4,260,000
(3) 31 3 4 อบต.บางกระบือ                  600,000                  600,000
(3) 32 3 4 อบต.บางกระบือ                  100,000                  100,000
(3) 33 3 5 อบต.บางกระบือ                2,000,000                2,000,000
(3) 34 3 4 อบต.บางกระบือ                2,000,000                2,000,000
(3) 35 3 4 อบต.บางกระบือ                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000
(3) 36 3 2 อบต.บางกระบือ                  200,000                  200,000

(3) 37 3 3 ทต.บางย่ีรงค์                578,000                  578,000                  578,000                  578,000                2,312,000
(3) 38 3 3 ทต.บางย่ีรงค์             3,903,200                3,903,200                3,903,200                3,903,200              15,612,800
(3) 39 3 3 ทต.บางย่ีรงค์                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 40 3 3 ทต.บางย่ีรงค์                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 41 3 3 ทต.บางนกแขวก                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 42 3 3 ทต.บางนกแขวก             3,300,000                3,300,000                3,300,000                3,300,000              13,200,000
(3) 43 3 3 ทต.บางนกแขวก                432,000                  432,000                  432,000                  432,000                1,728,000
(3) 44 3 3 ทต.บางนกแขวก                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 45 3 3 ทต.บางนกแขวก                300,000                  300,000                  300,000                  300,000                1,200,000
(3) 46 3 3 ทต.บางนกแขวก                300,000                  300,000                  300,000                  300,000                1,200,000
(3) 47 3 2 อบต.บางแก้ว                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 48 3 1 อบต.บางแก้ว                300,000                  300,000                  300,000                  300,000                1,200,000
(3) 49 3 1 อบต.บางแก้ว                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 50 3 1 อบต.บางแก้ว                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 51 3 1 อบต.บางแก้ว                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 52 3 4 อบต.บางแก้ว                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 53 3 2 อบต.บางแก้ว                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

โครงการจัดหาวิทยุส่ือสาร
โครงการจัดหารถกระเช้าเอนกประสงค์

ติดตั้งถังดับเพลิงในหมู่บ้าน(ม.1-10)

จัดตั้งสายตรวจประจําหมู่บ้าน (ม.1-10)

ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดอง
ในชุมชน

โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดหาบหาม 2 เครื่อง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารกลางวีนสําหรับสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน ต.บางย่ีรงค์
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน ต.บางย่ีรงค์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

โครงการร้านนี้มีป้าย (Clean food good taste) 
และศึกษาดูงาน

โครงการอาหารกลางวัน

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ระดับภาคกลาง

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

โครงการจัดหาซื้อรถดับเพลิง

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดอินทาราม

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้าน ผู้นําชุมชน ฯลฯ

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งสริมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจํา
ท้องถ่ิน ทต.อัมพวา

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
โครงการอาหารเสริม (นม)

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ของ ทต.เหมือง
ใหม่ พร้อมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แก่ อปภร. ต.บางแก้ว

ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษของยาเสพติด

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อาหารเสริม (นม)

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ทําการ อบต.บางแก้ว

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านนอก
สํานักงาน

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดศรัทธาธรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสําคัญ

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน

โครงการจัดหาครูเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดงานวันเด็กกแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมในจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข
โครงการกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
แผนงานที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต สาย บ.คลองโคน - บ.คลองช่อง  ตําบล
คลองโคน อําเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต สาย บ.รางกล้วย หมู่ 2 - บ.ดอนมะโนรา หมู่
 5 ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จ.
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) 54 3 3 อบต.นางตะเคียน             1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000                4,000,000
(3) 55 3 3 อบต.นางตะเคียน                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000

(3) 56 3 3 อบต.นางตะเคียน                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000
(3) 57 3 3 อบต.นางตะเคียน             1,000,000                  200,000                  200,000                  200,000                1,600,000
(3) 58 3 3 อบต.นางตะเคียน                500,000                  500,000                  500,000                  500,000                2,000,000
(3) 59 3 4 อบต.ลาดใหญ่                500,000                  300,000                  200,000                  200,000                1,200,000
(3) 60 3 4 อบต.ลาดใหญ่                300,000                  100,000                  200,000                  200,000                  800,000

(3) 61 3 4 อบต.ลาดใหญ่                550,000                    50,000                  400,000                  300,000                1,300,000

(3) 62 3 4 อบต.ลาดใหญ่                500,000                  100,000                  100,000                  100,000                  800,000

(3) 63 3 4 อบต.ลาดใหญ่                300,000                  100,000                  150,000                  150,000                  700,000

(3) 64 3 4 อบต.แหลมใหญ่                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 65 3 4 อบต.แหลมใหญ่                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 66 3 4 อบต.แหลมใหญ่                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 67 3 3 อบต.ท้ายหาด                150,000                  150,000                  150,000                  150,000                  600,000

(3) 68 3 2 อบต.ท้ายหาด                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000

(3) 69 3 4 อบต.ท้ายหาด                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 70 3 2 อบต.ท้ายหาด                500,000                  500,000                  500,000                  500,000                2,000,000
(3) 71 3 2 อบต.ท้ายหาด                  100,000                  100,000                  200,000
(3) 72 3 1 อบต.ท้ายหาด                250,000                  250,000                  250,000                  250,000                1,000,000

(3) 73 3 3 อบต.ท้ายหาด                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000

(3) 74 3 4 อบต.บางช้าง                190,000                  190,000                  190,000                  190,000                  760,000
(3) 75 3 3 อบต.บางช้าง                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 76 3 3 อบต.บางช้าง                112,000                  112,000                  112,000                  112,000                  448,000
(3) 77 3 3 อบต.บางช้าง                160,000                  160,000                  160,000                  160,000                  640,000
(3) 78 3 3 อบต.บางช้าง                112,000                  112,000                  112,000                  112,000                  448,000
(3) 79

3 3 อบต.บางช้าง                120,000                  120,000                  120,000                  120,000
                 480,000

(3) 80
3 3 อบต.บางช้าง                100,000                  100,000                  100,000                  100,000

                 400,000

(3) 81 3 3 อบต.แพรกหนามแดง                500,000                  500,000                  500,000                  500,000                2,000,000

(3) 82 3 3 อบต.แพรกหนามแดง                100,000                  100,000

(3) 83 3 3 อบต.แพรกหนามแดง                200,000                  200,000

(3) 84 3 3 อบต.แพรกหนามแดง                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000
(3) 85 3 3 อบต.แพรกหนามแดง                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 86 3 3 อบต.แพรกหนามแดง                200,000                  200,000
(3) 87 3 3 อบต.ปลายโพงพาง             3,000,000                3,000,000                3,000,000                3,000,000              12,000,000
(3) 88 3 3 อบต.ปลายโพงพาง                160,000                  160,000                  160,000                  160,000                  640,000

(3) 89 3 3 อบต.ปลายโพงพาง                135,000                  135,000                  135,000                  135,000                  540,000
(3) 90 3 3 อบต.ปลายโพงพาง                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 91 3 4 อบต.จอมปลวก                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000
(3) 92 3 4 อบต.จอมปลวก                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 93 3 4 อบต.จอมปลวก                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 94 3 2 อบต.จอมปลวก                500,000                  500,000                  500,000                  500,000                2,000,000

(3) 95 3 1 อบต.จอมปลวก                150,000                  150,000                  150,000                  150,000                  600,000
(3) 96 3 3 อบต.จอมปลวก                300,000                  300,000                  300,000                  300,000                1,200,000
(3) 97 3 3 อบต.ดอนมะโนรา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 98 3 3 อบต.ดอนมะโนรา                500,000                  500,000                  500,000                  500,000                2,000,000

(3) 99 3 3 อบต.ดอนมะโนรา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 100 3 3 อบต.ดอนมะโนรา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000โครงการจัดสวัสดิการให้การช่วยเหลือคนยากจน ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเอดส์

สนีบสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนให้กับโรงเรียน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.
อุดหนุนงบประมาณชมรมผู้สูงอายุ

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของชุมชน

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
นักเรียน และเด็กด้อยโอกาส

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สําหรับสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนศูนยการเรียนรู้ชุมชน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จักหาวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.

ติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง/สัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้า
โรงเรียนบางน้อย

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.)

อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้กับ
ทางโรงเรียน

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รณรงค์ป้องกันกําจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานด้านการศึกษา

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตําบลบางช้าง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน และเด็กเล็กประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

อุดหนุนกลุ่มสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการจัดหาและติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

โครงการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตาม
อํานาจหน้าที่

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เพ่ือรักษาความปลอดภัย
จัดหากระจกส่องทางโค้ง
สนับสนุน จัดการแข่งขัน หรือเข้าร่วมการแข่งกีฬาต้านภัยยา
เสพติด

สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กก่อนเกณฑ์
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารรภัย ภัยพิบัติหรือ
ผ้ประสบภัยต่างๆ

ส่งเสริมด้านการกีฬาต่างๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิก้า

โครงการจัดฝึกอบรม ทบทวนและสนับสนุนการปฎิบัติงาน
และการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ ภู้ภัย อปพร. (OTOS)

จัดอบรม/ทบทวนหรือเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือเพ่ิมศักยภาพเกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.
ส่งเสริม สงเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของประชาชนใน

สนับสนุน/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่อง
ออกกําลังกายให้ประชาชน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ซ่อมแซมที่อยู๋อาศัย 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

โครงการสนับสนุนป้องกันแบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ กรณ๊
ฉุกเฉินต่างๆอํานาจหน้าที่

ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ลานเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน

สนับสนุนการจัดการศึกษา/การดําเนินงาน กิจกรรม
เกี่ยวกับการการศึกษาด้านต่างๆ

ส่งเสริม สงเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของประชาชนใน

จัดซื้อ/หาและติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณ

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดทําป้ายบอกทาง ป้ายจราจรต่างๆ ภายในตําบลท้ายหาด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ฝึกอบรม ให้แก่ อปพร.
 ชรบ. ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู๋บ้าน
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แหล่ง
งบประมาณ 

(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณดําเนินการ (11)บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงาน/โครงการ (7)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) 101 3 3 อบต.ดอนมะโนรา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 102 3 3 อบต.ดอนมะโนรา             7,000,000                7,000,000                7,000,000                7,000,000              28,000,000
(3) 103 3 3 อบต.ดอนมะโนรา             1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000                4,000,000
(3) 104 3 3 อบต.ดอนมะโนรา 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000                5,000,000
(3) 105 3 3 อบต.โรงหีบ                470,000                  470,000                  470,000                  470,000                1,880,000
(3) 106 3 3 อบต.โรงหีบ             1,050,000                1,050,000                1,050,000                1,050,000                4,200,000
(3) 107 3 3 อบต.โรงหีบ                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 108 3 3 อบต.โรงหีบ                796,800                  796,800                  796,800                  796,800                3,187,200
(3) 109 3 3 อบต.โรงหีบ             6,447,600                6,447,600                6,447,600                6,447,600              25,790,400
(3) 110 3 3 อบต.บางพรม                400,000                  400,000                  400,000                  400,000                1,600,000

(3) 111 3 2 อบต.บางคนที             1,300,000                1,300,000                1,300,000                1,300,000                5,200,000

(3) 112 3 3 อบต.บางคนที                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 113 3 4 อบต.บางคนที             1,300,000                1,300,000                1,300,000                1,300,000                5,200,000
(3) 114 3 1 อบต.บางคนที                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 115 3 4 อบต.บางคนที                450,000                  450,000                  450,000                  450,000                1,800,000
(3) 116 3 3 อบต.บางสะแก                500,000                  500,000                  500,000                  500,000                2,000,000
(3) 117 3 3 อบต.บางสะแก             6,000,000                6,000,000                6,000,000                6,000,000              24,000,000
(3) 118 3 3 อบต.บางสะแก             1,000,000                1,000,000                1,000,000                1,000,000                4,000,000
(3) 119 3 3 อบต.บางสะแก                840,000                  840,000                  840,000                  840,000                3,360,000
(3) 120 3 3 ท.ต.กระดังงา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 121 3 3 ท.ต.กระดังงา                200,000                  200,000                  200,000                  200,000                  800,000
(3) 122 3 3 ท.ต.กระดังงา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000
(3) 123 3 3 ท.ต.กระดังงา                100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  400,000

(3) 124 3 3 ท.ต.กระดังงา                150,000                  150,000                  150,000                  150,000                  600,000
(3) 125 3 3 ท.ต.กระดังงา             3,350,000                3,350,000                3,350,000                3,350,000              13,400,000
(3) 126 3 3 ท.ต.กระดังงา                720,000                  720,000                  720,000                  720,000                2,880,000

108,941,000       109,341,000         108,741,000         109,041,000         -                     436,064,000         

179,639,000       290,800,460         270,196,800         133,348,700         10,907,700           884,892,660         

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จัดทําระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย และขยายเขตลําโพง
ฮอร์นบริเวณเสาไฟฟ้า

โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

ค่าอาหารเสริม (นม)

โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี

ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ ภารกิจ อปพร. ,ตํารวจชุมชน ,ยาม
ประหมู่บ้าน

โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณสุข

โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สนับสนุนหนังสือแก่หมู่บ้าน

โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ

โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะโนรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.)และเพ่ิมศักยภาพผู้นําชุมชน (ตํารวจชุมชน)

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พืการ/ผู้ทุพพลภาพ

โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ
ทางกีฬา

สนับสนุนเบี้ยยังชีพและจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือแก่คน

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
โครงการพบเพ่ือนเดือนละครั้ง

สนับสนุนเบี้ยยังชีพและจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
(งบจังหวัด/งบกรม/งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ

รวม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
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(แบบ จ.1)

แหล่ง
งบประมาณ

 (8)

ยุทธศสาตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2561-2565

4.1 66,960,000        57,032,500        42,484,400         9,761,500           3,602,100           179,840,500        

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1 5 สนง.ทรัพยากร
ธรรม
ชาติจังหวัด
สมุทรสงคราม

1,300,000 632,500              1,932,500              

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนอง
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

1 5 สํานักงาน
จังหวัด
สมุทรสงคราม

400,000              400,000                

โครงการแก้มลิงทุ่งหิน 1 5 โครงการ
ชลประทาน
สมุทรสงคราม

65,660,000 56,000,000         121,660,000          

โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1 5 สนง.ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

1,015,000 1,015,000 1,015,000 3,045,000              

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
สัตว์ป่าคุ้มครอง
(ลิงแสมและเห้ีย)

1 5 สนง.ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

677,000 677,000 677,000 2,031,000              

โครงการคืนโครงข่ายสายนํ้าให้คนแม่
กลอง

1 5 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

5,000,000 5,000,000              

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1 5 สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สมุทรสงคราม

 -  - 710,000 710,000 710,000 #VALUE!

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัด
แก่นจันทน์ฯ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ฯ 
และโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 
(ฉ่ําบุญรอดชนูทิศ)

1 5 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรสงคราม

 -  - 100,000 100,000 100,000 #VALUE!

โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม

1 5 สนง.ท้องถิ่น
จังหวัด
สมุทรสงคราม

 -  - 117,100 117,100 117,100 #VALUE!

โครงการระบบสูบนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สําหรับประปาหมู่บ้าน

1 5 สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม

983,000 983,000 983,000 2,949,000              

โครงการส่งเสริมพัฒนาเฝ้าระวังด้าน
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวสําคัญในจังหวัด
สมุทรสงคราม

1 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน
ทาฯ

6,559,700 6,559,700              

โครงการพัฒนานําผลการวิจัยและสร้าง
ระบบเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
แม่นํ้าแม่กลองสู่การปฏิบัติให้เกิดความ
ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม

1 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน
ทาฯ

8,917,400 8,917,400              

โครงการเสริมสร้างศักยภาพพื้นท่ีเกษตร
พื้นท่ีเกษตรท่ีประสบปัญหานํ้าเค็มรุกลํ้า
ในลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงครามด้วยเทคโนโลยี 4.0

1 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน
ทาฯ

7,405,200 7,405,200              

โครงการจ้างท่ีปรึกษาความเหมาะสม
และจัดทํารายละเอียดศูนย์บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม

1 5 เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม

10,000,000 10,000,000            

โครงการขุดลอกคลองและลําประโดงต้ืน
เขินในพื้นท่ีเทศบาล ตําบลบางกระบือ 
อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

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

โครงการพัฒนาคลองต้นแบบในการ
จัดการขยะชุมชนริมคลอง และขยะใน
คลอง 3 ตําบลใน3 อําเภอ จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน

ทาฯ

2,500,000               2,500,000

โครงการพัฒนาแผนท่ีนํ้าชุมชน เพื่อการ
บริหารจัดการคุณภาพนํ้าในชุมชน เพื่อให้
เป็นต้นแบบนําไปสู่การดําเนินการบริหาร
จัดการลุ่มนํ้าแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนัน

ทาฯ

3,659,400               3,659,400

66,960,000        57,032,500        42,484,400         9,761,500           3,602,100           179,840,500        

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงานท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

4.1.16

4.1.17

งบประมาณดําเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ (7)

 โครงการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงานจังหวัด
สมุทรสงคราม

รวม

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.10

4.1.15

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14
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แหล่ง
งบประมาณ

 (8)

ยุทธศสาตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงานท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

งบประมาณดําเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ (7)

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,020,000         1,020,000           

1.1.1 2 4 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

700,000              700,000                

1.1.2 2 4 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

320,000              320,000                

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -                    
2.1 กรมชลประทาน 43,000,000        54,000,000        17,000,000         114,000,000        

2.1.1 2 4 กรมชลประทาน          15,000,000 15,000,000            

2.1.2 2 4 กรมชลประทาน          23,000,000 23,000,000            
2.1.3 2 4 กรมชลประทาน            5,000,000 5,000,000              
2.1.4 2 4 กรมชลประทาน            5,000,000 5,000,000              
2.1.5 2 4 กรมชลประทาน - #VALUE!
2.1.6 2 4 กรมชลประทาน - #VALUE!
2.1.7 2 4 กรมชลประทาน

สมุทรสงคราม
43,000,000         43,000,000            

2.1.8 2 4 กรมชลประทาน
สมุทรสงคราม

5,000,000           5,000,000              

2.1.9 2 4 กรมชลประทาน
สมุทรสงคราม

1,000,000           1,000,000              

2.1.10 2 4 กรมชลประทาน
สมุทรสงคราม

4,000,000            4,000,000              

2.1.11 2 4 กรมชลประทาน
สมุทรสงคราม

8,000,000            8,000,000              

2.1.12 2 4 กรมชลประทาน
สมุทรสงคราม

5,000,000            5,000,000              

3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 80,127,900        421,500,000       501,627,900        

3.1.1 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

11,642,400                     11,642,400

3.1.2 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

18,881,900                     18,881,900

3.1.3 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

17,851,600                     17,851,600

3.1.4 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

14,817,600                     14,817,600

3.1.5 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

16,934,400                     16,934,400

3.1.6 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

21,000,000                      21,000,000

3.1.7 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

13,000,000                      13,000,000

3.1.8 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

30,000,000                      30,000,000

3.1.9 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

9,000,000                          9,000,000

โครงการกําแพงป้องกันตล่ิงบริเวณหัวงานฝ่ายส่งนํ้าและ
โครงการการก่อสร้าง ปตร.นางตะเคียน
โครงการถนนลาดยางบริเวณหัวงาน ปตน.-ปตร. ปลายคลอง

โครงการปรับปรุงประตูระบายนํ้า  กม.9+980  ของคันก้ัน
นํ้าเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย

โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณวัดโพธิ์งาม ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม ความยาว 223 เมตร

โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดเกษมสรณาราม ต.อัมพวา อ.
อัมพวา
 จ.สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร

โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองท่าคา พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 330 เมตร

โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม ม.5 ต.บางช้าง อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร

โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณวัดโบสถ์ ม.5 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร

โครงการปรับปรุงบานระบายประตูระบายนํ้า กม.0+038  ของ
คันก้ันนํ้าเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันก้ันนํ้าเค็มสาย

โครงการของกรมชลประทาน (ประตูระบายนํ้า กม.5+530 
ของคันก้ันนํ้าเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก)

โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับพื้นท่ีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

โครงการของกรมชลประทาน (กําแพงป้องกันตล่ิง ด้านเหนือ
นํ้า-ท้ายนํ้า ปตร.ยายเจิม)

แผนงานท่ี 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดศรัทธาธรรม ตําบลบางจะเกร็ง 
อําเภอเมืองฯจังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 60  เมตร

โครงการกําแพงป้องกันตล่ิงด้านเหนือนํ้า - ท้ายนํ้า  ปตร.ยาย
โครงการแก้มลิงแพรกหนามแดง

โครงการกําแพงป้องกันตล่ิงด้านเหนือนํ้าบริเวณ ปตน.-ปตร. 
ปลายคลองแม่กลอง  (บริเวณบ้านนายเสียง)

โครงการของกระทรวง กรม  (5)

โครงการของกรมชลประทาน (แก้มลิงแพรกหนามแดง)

โครงการกําแพงป้องกันตล่ิงบริเวณหัวงานฝ่ายส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาท่ี 1

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองขุดสมบูรณ์พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณวัดบางประจันต์ ตําบลลาดใหญ่ 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณโรงเจซ่ิวฮกต้ัว  
ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว
 95 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณศาลเจ้าไทยเพ็งอ้วง 
 หมู่ท่ี 5 ตําบลบางกุ้ง อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ความยาว 237 เมตร
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แหล่ง
งบประมาณ

 (8)

ยุทธศสาตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงานท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

งบประมาณดําเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ (7)

3.1.10 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

20,000,000                      20,000,000

3.1.11 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

42,000,000                      42,000,000

3.1.12 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

16,000,000                      16,000,000

3.1.13 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

43,500,000                      43,500,000

3.1.14 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

32,000,000                      32,000,000

3.1.15 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

5,000,000                          5,000,000

3.1.16 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

19,000,000                      19,000,000

3.1.17 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

12,000,000                      12,000,000

3.1.18 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

41,000,000                      41,000,000

3.1.19 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

40,000,000                      40,000,000

3.1.20 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

30,000,000                      30,000,000

3.1.21 2 4 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

48,000,000                      48,000,000

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองแม่กลอง บริเวณ
บ้านหัวแหลม ตําบลแม่กลอง  อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองริมแม่นํ้าแม่กลอง 
และคลองบางแก้ว ศรัทธาธรรม  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และบ้านพักตํารวจ
 ตําบลแม่กลอง  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว
 320 เมตร

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองขุดดอนจ่ัน
 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณโรงเรียนบ้านดอนจ่ัน 
 หมู่ท่ี  4   ตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  ความยาว 100 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่าเทียบเรือ  บริเวณวัดบางกุ้ง ตําบล
บางกุ้ง  อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ความยาว 130
 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ริมคลองขุดสมบูรณ์พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดพระสุทธิวงศ์  หมู่ท่ี 5 ตําบลยี่
สาร  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ความยาว 110 
เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ริมคลองบางจะเกร็ง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางจะเกร็ง  หมู่ท่ี
 2 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองฯจังหวัดสมุทรสงคราม ความ
ยาว 330 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองบางบ่อ  พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเจริญสุนทราราม (วัดบางบ่อ) ตําบล
บางแก้ว    อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ความยาว 
330 เมตร 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองขุดเจ็ค พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม  หมู่ท่ี 9 ตําบล
คลองเขิน  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว  
180  เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองแม่กลอง (ช่วงท่ี 2)
 หมู่ท่ี 4 - 5  ตําบลนางตะเคียน  อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม ความยาว 350 เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนวัดลาดเป้ง หมู่ท่ี 3 ตําบลนาง
ตะเคียน  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  ความยาว 132 
เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดอมรเทพ  ตําบล
บางกุ้ง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 350 
เมตร

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าแม่กลอง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และท่าเทียบเรือ บริเวณวัดปากสมุทร ตําบล
แหลมใหญ่   อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว  
240  เมตร
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แหล่ง
งบประมาณ

 (8)

ยุทธศสาตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงานท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

งบประมาณดําเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ (7)

3. กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          7 ,384,600            7 ,384,600

3.2.1 2 4 สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

7,384,600                         7,384,600

43,000,000        142,532,500      438,500,000       -                    -                    624,032,500        

(3) 1 3 4 ทต.อัมพวา 600,000 600,000 600,000 600,000               2,400,000

(3) 2 3 5 ทต.อัมพวา 300,000 300,000 300,000 300,000               1,200,000
(3) 3 3 5 ทต.อัมพวา 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000               6,400,000
(3) 4 3 5 ทต.อัมพวา 960,000 960,000 960,000 960,000               3,840,000
(3) 5

3 5 ทต.อัมพวา 150,000 150,000 150,000 150,000
                600,000

(3) 6 3 5 ทต.เหมืองใหม่ 220,000                 220,000
(3) 7 3 5 ทต.เหมืองใหม่ 500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000
(3) 8 3 5 อบต.กระดังงา 630,000 630,000 630,000 630,000               2,520,000
(3) 9 3 5 อบต.กระดังงา 100,000                 100,000
(3) 10 3 5 อบต.กระดังงา 200,000                 200,000
(3) 11 3 5 อบต.กระดังงา 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 12 3 2 อบต.บางกระบือ 600,000                 600,000
(3) 13 3 2 อบต.บางกระบือ 500,000                 500,000
(3) 14 3 5 ทต.บางยี่รงค์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000               4,000,000
(3) 15 3 5 ทต.บางยี่รงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 16 3 5 ทต.บางนกแขวก 120,000 120,000 120,000 120,000                 480,000
(3) 17 3 5 ทต.บางนกแขวก 1,200,000               1,200,000
(3) 18 3 5 ทต.บางนกแขวก 2,500,000               2,500,000
(3) 19 3 5 ทต.บางนกแขวก 27,000,000             27,000,000
(3) 20 3 5 ทต.บางนกแขวก 6,000,000               6,000,000
(3) 21

3 5 อบต.บางแก้ว 100,000 100,000 100,000 100,000
                400,000

(3) 22 3 5 อบต.บางแก้ว 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 23 3 5 อบต.บางแก้ว 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 24 3 5 อบต.บางแก้ว 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000               7,200,000
(3) 25 3 5 อบต.บางแก้ว 3,000,000               3,000,000
(3) 26 3 5 อบต.นางตะเคียน 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 27 3 5 อบต.นางตะเคียน 500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000
(3) 28 3 5 อบต.นางตะเคียน 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 29 3 5 อบต.นางตะเคียน 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000

(3) 30 3 5 อบต.นางตะเคียน 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 31 3 5 อบต.นางตะเคียน 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 32 3 4 อบต.ลาดใหญ๋ 300,000 300,000 300,000 300,000               1,200,000

(3) 33 3 4 อบต.ลาดใหญ๋ 500,000 100,000 50,000 50,000                 700,000

(3) 34 3 4 อบต.ลาดใหญ๋ 100,000                50,000                  50,000                   50,000                 250,000

(3) 35 3 4 อบต.แหลมใหญ่ 200,000                 200,000
(3) 36 3 5 อบต.แหลมใหญ่ 100,000                 100,000
(3) 37 3 5 อบต.แหลมใหญ่ 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 38 3 4 อบต.แหลมใหญ่ 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 39 3 4 อบต.แหลมใหญ่ 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 40 3 4 อบต.แหลมใหญ่ 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 41 3 4 อบต.ท้ายหาด 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000
(3) 42 3 5 อบต.ท้ายหาด 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 43 3 4 อบต.ท้ายหาด 150,000 150,000 150,000 150,000                 600,000

(3) 44 3 5 อบต.บางช้าง 850,000 850,000 850,000 850,000               3,400,000
(3) 45 3 5 อบต.บางช้าง 150,000 150,000                 300,000
(3) 46 3 2 อบต.บางช้าง 2,160,000               2,160,000
(3) 47 3 2 อบต.บางช้าง 2,160,000               2,160,000
(3) 48 3 5 อบต.แพรก

หนามแดง
200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000

(3) 49 3 5 อบต.แพรก
หนามแดง

100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000

(3) 50 3 5 อบต.แพรก
หนามแดง

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

(3) 51 3 5 อบต.แพรก
หนามแดง

100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000

(3) 52 3 5 อบต.แพรก
หนามแดง

500,000                 500,000

(3) 53 3 5 อบต.แพรก
หนามแดง

100,000                 100,000

ขุดลอกคลอง,ลําประโดง ภายในตําบล

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ืระบบนํ้าประปา

โครงการการศึกษาระบบสมดุลนํ้าด้วยการประเมิน
ความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดสมุทรสงครามด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

แผนงานท่ี 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลน

จัดซ้ือเรือสําหรับบรรทุกรถแบคโฮล์กําจัดวัชพืชในลําคลองและ
ขุดลอกคลอง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงระบบระบายนํ้า

จ้างจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย

ปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียนวัดเสด็จ พร้อมรางระบายนํ้า

สนับสนุนจัดต้ังร้านค้า พัฒนาปรับปรุงตลาดนัดสินค้า ร้านค้า
ชุมชน รูปแบบสหกรณ์ ฯลฯ

การจัดการขยะมูลฝอย

พัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยทางการ

สร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดช้างเผือก ม.5

โครงการจัดการขยะและมลพิษในเขตเทศบาล

โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน
ขุดลอกหรืกําจัดวัชพืชใน คู คลอง และลําประโดงสาธารณะ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การกําจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ

รวม

ก่อสร้งเขื่อนกันดิน

อบรมผู้นําชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย

โครงการจัดจ้างบริษัทจัดเก็บขยะ

โครงการจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาด

จ้างเหมากําจัดขยะ

จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย

จัดซ้ือรถขยะ

โครงการจัดซ้ือถังขยะและฝาปิดถังขยะ

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 12

โครงการส่งสริมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองและคลองอัมพวา

โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)

ปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าลงสู่แม่นํ้าลําคลอง

โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของ

ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวม

โครงการจัดซ้ือุปกรณ์กันถังขยะล้ม

สนับสนุนการเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ ส่งเสริมโครงการ 1 
ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้าท้องถิ่น

ก่อสร้างหอถังส่งนํ้า ประปาหมู่บ้าน

โครงการพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง(จากการประชาคม)

โครงการขุดลอกล้างส่ิงปฏิกูลในท่อระบายนํ้า(จากการประชาคม)

เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะ ริมตล่ิงแม่นํ้าลําคลอง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบางใหญ่ - บางสะใภ้

สนับสนุนพันธุ์พืช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ วัสดุอุปกรณ์
การเกษตรตามพระราชดําริ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแยกขยะท่ีต้นทาง

จัดซ้ือเรือพลาสติกเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืช
ในลําคลอง

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในชุมชน
จ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรอาสา

ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ

ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชในลําคลอง

ส่งเสริมการอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนว

ส่งเสริมการจัดต้ังตลาดนํ้าตลาดกลางจําหน่ายสินค้าชุมชน 

สร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดบางพรม ม.5
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แหล่ง
งบประมาณ

 (8)

ยุทธศสาตร์
ชาติ 
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2561-2565

บัญชีโครงการชุดโครงการ

แผนงานท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

งบประมาณดําเนินการ (11)

แผนงาน/โครงการ (7)

(3) 54 3 5 อบต.ปลาย
โพงพาง

500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000

(3) 55 3 5 อบต.ปลาย
โพงพาง

500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000

(3) 56 3 5 อบต.ปลาย
โพงพาง

100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000

(3) 57 3 5 อบต.ปลาย
โพงพาง

200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000

(3) 58 3 5 อบต.ปลาย
โพงพาง

150,000 150,000 150,000 150,000                 600,000

(3) 59 3 3 อบต.จอมปลวก 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 60 3 5 อบต.ดอนมะโนรา 500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000
(3) 61 3 5 อบต.ดอนมะโนรา 300,000 300,000 300,000 300,000               1,200,000
(3) 62 3 5 อบต.ดอนมะโนรา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000               4,000,000
(3) 63 3 5 อบต.ดอนมะโนรา 150,000 150,000 150,000 150,000                 600,000
(3) 64 3 5 อบต.ดอนมะโนรา 600,000 600,000 600,000 600,000               2,400,000
(3) 65 3 5 อบต.โรงหีบ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000             40,000,000

(3) 66 3 5 อบต.โรงหีบ 5,000,000 5,000,000 5,000,000             15,000,000
(3) 67 3 5 อบต.โรงหีบ 100,000 100,000                 200,000
(3) 68 3 5 อบต.โรงหีบ 500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000
(3) 69 3 3 อบต.บางพรม 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 70 3 5 อบต.บางคนที 130,000 130,000 130,000 130,000                 520,000
(3) 71 3 5 อบต.บางคนที 130,000 130,000 130,000 130,000                 520,000

(3) 72 3 4 อบต.บางคนที 200,000 200,000 200,000 200,000                 800,000

(3) 73 3 2 อบต.บางคนที 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 74 3 2 อบต.บางคนที 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000               5,200,000

(3) 75 3 2 อบต.บางคนที 800,000                 800,000
(3) 76 3 5 อบต.บางสะแก 100,000                 100,000
(3) 77 3 5 อบต.บางสะแก 100,000                 100,000
(3) 78 3 5 อบต.บางสะแก 100,000 100,000 100,000 100,000                 400,000
(3) 79 3 5 อบต.บางสะแก 540,000 540,000 540,000 540,000               2,160,000
(3) 80 3 5 อบต.บางสะแก 500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000

(3) 81 3 5 อบต.บางสะแก 500,000 500,000 500,000 500,000               2,000,000
(3) 82 3 5 ท.ต.กระดังงา 300,000 300,000 300,000 300,000               1,200,000

(3) 83 3 5 ท.ต.กระดังงา 16,500,000             16,500,000
(3) 84 3 5 ท.ต.กระดังงา 17,000,000             17,000,000

69,910,000        70,580,000        43,060,000         41,380,000          -                    224,930,000        

179,870,000      270,145,000      524,044,400       51,141,500          3,602,100           1,028,803,000      

8,000,000           8,000,000           8,000,000            8,000,000              8,000,000              40,000,000            

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
สมาชิกฯและพนักงาน

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง

จัดทําหรือพัฒนาปรับปรุงระบบแผนท่ีหรือภาษีผังเมืองรวม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

พัฒนาทัศนียภาพและสถานท่ีสําคัญภายในตําบล

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ทํานบและทุบทํานบป้องกันนํ้าเค็ม

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูลในเขตพื้นท่ี
โครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

ฝังท่อระบายนํ้า คลส. ซอยล้ินจี่ หมู่ท่ี 3
ก่อสร้างผนังก้ันนํ้าคลองบางขุน หมู่ท่ี 6

โครงการขุดลอกดินเลนในคลองลําปะโดงสาธารณะ 
โดยแรงงานคนและเคร่ืองจักร

จัดซ้ือเรือพร้อมเคร่ืองยนต์ลําเลียงกําจัดวัชพืช

โครงการจัดซ้ือ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบํารุงรักษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และทรัพย์สิน

อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการเดินท่อระบายนํ้าเสียในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

โครงการขุดลอกคู-คลองสาธารณะ

หน้าบ้าน น่ามอง คูคลองนํ้าใส (ถนนปลอดฝุ่นปลอดขยะ)

โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการจัดเก็บขยะมูล

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบล

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงวัดโบสถ์เช่ือมต่อวัดอรมเทพ 
หมู่ท่ี 5
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงหน้าวัดบางกุ้ง หมู่ท่ี 4

รวม

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการขุดลอกคูคลองลําประโดงสาธารณะท่ีต้ืนเขินในพื้นท่ี

ติดต้ังเคร่ืองวัดคุณภาพนํ้าและเคร่ืองวัดค่าความเค็ม

โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
(งบจังหวัด/งบกรม/งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาและเปล่ียนท่อ

จัดหาถังขยะ

โครงการจัดซ้ือรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

จัดซ้ือเรือพร้อมเคร่ืองจักรกําจัดวัชพืช
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สวนท่ี 3 

แบบ จ.1 จ.1-1  

แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) 

 

 

 



แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 1.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายเป็นตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด 
โดยสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโต ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสูง และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความหลากหลายพร้อมๆไปกับการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
เดิม ให้มีสภาพสมบูรณ์ บนพื้นฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงจัดทําโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามข้ึนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ โดย
เช่ือมโยงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ผสมผสานกับเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของชาติ ความโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยข้อมูลจากการ
วิจัยสํารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างต่อเน่ืองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานของการวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) 
จังหวัดจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามข้ึน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของจังหวัด
2) เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้มีสภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
ศักยภาพสูง
3) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่จากรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพิ่มข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 80)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท) 1,877,800
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางน้ําจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 4,100,000
ผู้รับผิดชอบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 1 :  การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
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หัวข้อ รายละเอียด
6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือเชื่อมแหล่งท่องเท่ียวทางน้ําจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 5,900,000
ผู้รับผิดชอบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการก่อสร้างศาลาท่าน้ําศักด์ิสิทธิ์ วัดดาวดึงษ์ ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 27,000,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเท่ียว และพื้นท่ีเส่ียงจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําปี พ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท) 715,800
ผู้รับผิดชอบ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป 
ภายในตําบลบางนางล่ี ตําบลบางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 29 จุด 30 ตัว

งบประมาณ (บาท) 4,602,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 โครงการสายตรวจจักรยานในแหล่งท่องเท่ียว (ตลาดน้ําอัมพวา)
งบประมาณ (บาท) 191,600
ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 44,387,200
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

1. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดสมุทรสงครามได้รับ
ความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การประมง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 1.2 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายเป็นตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด 
โดยสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโต ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ในขณะที่สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะใช้รองรับ
นักท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอในการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หรือสาธารณูปโภคที่มีอยู่เกิดการชํารุด
เสียหาย ดังน้ัน เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จังหวัด
สมุทรสงครามจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 
ข้ึนเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่อการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เช่ือมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว (ร้อยละ 80)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก บ้านรางน้ําผึ้ง - บ้านขุนพิทักษ์ 
ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร

งบประมาณ (บาท) 9,278,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท สส.4004 - 
บ้านดอนบุก ตําบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

งบประมาณ (บาท) 7,570,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท สส.4004 - 
บ้านศาลาแดง ตําบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร

งบประมาณ (บาท) 5,146,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 1 :  การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
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หัวข้อ รายละเอียด
6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สาย หมู่ 3 ตําบลนางตะเคียน - หมู่ 12 ตําบลท่าคา 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม , อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

งบประมาณ (บาท) 3,510,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สาย หมู่ 3 ตําบลนางตะเคียน - หมู่ 12 ตําบลท่าคา 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม , อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

งบประมาณ (บาท) 4,120,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวมบนถนนสายหลัก และสายรองในพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท) 41,284,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มเย็น หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 2,472,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวตามแนวนวัตวิถี สายหมู่ท่ี 5 
(คลองลึก) บ้างคลองโพงพาง ตําบลนางนางล่ี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 7,456,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 เชื่อมหมู่ท่ี 2 เชื่อมหมู่ท่ี 4 ตําบลแควอ้อม 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,400,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่ท่ี 3 (ถนนตัดใหม่) ตําบลบางกระบือ 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 3,000,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 85,236,000
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
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หัวข้อ รายละเอียด
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

1. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การประมง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายเป็นตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด 
โดยสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโต ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสูง และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงครามข้ึน โดยคํานึงถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวจังหวัด
สมุทรสงคราม

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเผยแพร่วิถีถ่ิน ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง
3) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพิ่มข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนผู้มาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนทางวัฒนธรรม ลูกหลานพาเพื่อนเท่ียวนวัตวิถีแม่กลอง 
นําวิถีชุมชนสู่คนเมือง

งบประมาณ (บาท) 1,570,000
ผู้รับผิดชอบ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการจัดทําป้ายแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
งบประมาณ (บาท) 5,840,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 1,009,000
ผู้รับผิดชอบ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
งบประมาณ (บาท) 900,000
ผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 1 :  การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
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หัวข้อ รายละเอียด
6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ (บาท) 8,900,000
ผู้รับผิดชอบ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 18,219,000
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

1. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การประมง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเท่ียวทุกรูปแบบจังหวัด

สมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายเป็นตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด 
โดยสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโต ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดังน้ัน จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มี
อุปสงค์ ความต้องการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการบริการ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและบอกต่อ ซ่ึงจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เกิดความยั่งยืนในระยะยาว เป็นฐานเศรษฐกิจสําคัญของ
จังหวัดต่อไป จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อ
การท่องเที่ยวทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงครามข้ึน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่จากรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพิ่มข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการโรงแรม ท่ีพัก รีสอร์ท
งบประมาณ (บาท) 2,179,800
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โรงแรมท่ีพัก สําหรับนักท่องเท่ียวสูงอายุ และแหล่งท่องเท่ียว
สําหรับผู้สูงอายุ

งบประมาณ (บาท) 1,946,600
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 4,126,400
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 1 :  การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
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หัวข้อ รายละเอียด
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

1. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มา
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การประมง ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 2.1 โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและประมงเป็น
ตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทําสวนผลไม้ การปลูกพืชผักต่างๆ
 ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทย ส่วนมากมีอาชีพการทําประมง ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
จํานวนมาก ดังน้ัน จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาสินค้าแปรรูปและพัฒนาการจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรและประมงให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 จังหวัดสมุทรสงครามจึงจัดทําโครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจําหน่ายสินค้าเกษตร
และประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ึน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปและพัฒนาการจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมงให้ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่จากรายในการจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมง
ที่เพิ่มข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจร สู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) 
งบประมาณ (บาท) 14,580,000
ผู้รับผิดชอบ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
งบประมาณ (บาท) 3,000,000
ผู้รับผิดชอบ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
งบประมาณ (บาท) 1,800,000
ผู้รับผิดชอบ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 19,380,000

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 2 :  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

แผนงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
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หัวข้อ รายละเอียด
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านเกษตร

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงสูงข้ึน สนันสนุนการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ช่ือโครงการ 2.2 โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ    
 หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและประมงเป็น
ตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ท่ีสําคัญของจังหวัด เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทําสวนผลไม้ การปลูกพืชผัก
ต่างๆ ประชากรท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ส่วนมากมีอาชีพการทําประมง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดจํานวนมาก  โดยผลผลิตภาคการเกษตรและประมงจะมีการแปรรูป หรือจําหน่ายในธุรกิจ OTOP SME
  แต่มักประสบปัญหาทางด้านการตลาด เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ทราบช่องทางในการกระจายสินค้า 
และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การ
จําหน่ายสินค้าเกษตรและประมงให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP SME  มีรายได้เพ่ิมข้ึน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัด ในจังหวัดให้แพร่หลายในวงกว้าง
2) เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจากรายในการจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมง
ท่ีเพ่ิมข้ึน

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)
5.  พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 1,525,200
ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของจังหวัด
สมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 610,000
ผู้รับผิดชอบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP (ตลาดนัดชุมชน OTOP สมุทรสงคราม) 
งบประมาณ (บาท) 1,300,000
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน
งบประมาณ (บาท) 450,000
ผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

แผนงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
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หัวข้อ รายละเอียด
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs)

งบประมาณ (บาท) 2,295,000
ผู้รับผิดชอบ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 6,180,200
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านเกษตร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงสูงข้ึน สนันสนุนการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
สู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 2.3 โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจําหน่าย สินค้าเกษตรและ

ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและประมงเป็น
ตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทําสวนผลไม้ การปลูกพืชผักต่างๆ
 ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทย ส่วนมากมีอาชีพการทําประมง ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
จํานวนมาก  โดยผลผลิตภาคการเกษตรและประมงจะมีการแปรรูป หรือจําหน่ายในธุรกิจ OTOP SME  แต่มัก
ประสบปัญหาทางด้านการตลาด เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ทราบช่องทางในการกระจายสินค้า และการ
ประชาสัมพันธ์ ดังน้ัน จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP SME  มีรายได้เพิ่มข้ึน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การแปรรูป การจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมงให้มีความ
สะดวกปลอดภัย
2) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่จากรายในการจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมง
ที่เพิ่มข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและประมง (ร้อยละ 80)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายเลียบคลองวังสุข หมู่ท่ี 6 
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 2,082,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล.บ้านดอนจั่น - บ้านคลองช่อง ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 2,196,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ท่ี 2 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 1,100,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 2 :  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

แผนงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
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หัวข้อ รายละเอียด
6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สส.ถ. 29 - 008 สายโรงเรียน

บ้านคลองสมบูรณ์  หมู่ท่ี 5 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,371,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 2 สายบ้านพักเกษตร 
(บางคนที หมู่ท่ี 2 ซอย 1) หมู่ท่ี 2 , 8 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 2,500,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 3 ซอย 4 ช่วงท่ี 2 ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 4,022,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านมอบลัด - บ้านบางตีนเป็ด 
หมู่ท่ี 5 ตําบลแหลมใหญ่ เชื่อมหมู่ท่ี 7 , 10 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 13,600,000
ผู้รับผิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางตีนเป็ด - บ้านศาลาพักร้อน 
หมู่ท่ี 10 , 7 , 8 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 5,900,000
ผู้รับผิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 32,771,000
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านเกษตร

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงสูงข้ึน สนันสนุนการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 2.4 โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงครามกําหนดให้การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและประมงเป็น
ตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ที่สําคัญของจังหวัด เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทําสวนผลไม้ การปลูกพืชผักต่างๆ
 ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทย ส่วนมากมีอาชีพการทําประมง ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
จํานวนมาก  โดยผลผลิตภาคการเกษตรและประมงจะมีการแปรรูป หรือจําหน่ายในธุรกิจ OTOP SME  แต่มัก
ประสบปัญหาทางด้านการตลาด เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ทราบช่องทางในการกระจายสินค้า และการ
ประชาสัมพันธ์ ดังน้ัน จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP SME  มีรายได้เพิ่มข้ึน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมงให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่า
2) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่จากรายในการจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมง
ที่เพิ่มข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย สัดส่วนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP เพิ่มข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดระบบ (Food Safety) มาตรฐาน GMP แก่ผู้ประกอบการ
แปรรูปสัตว์น้ําของจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 200,000
ผู้รับผิดชอบ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
งบประมาณ (บาท) 1,933,000
ผู้รับผิดชอบ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวแปรรูปน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น
งบประมาณ (บาท) 1,200,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการผลิตสินค้าเกษตรมะพร้าวครบวงจร
งบประมาณ (บาท) 600,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 2 :  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

แผนงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
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หัวข้อ รายละเอียด
6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

งบประมาณ (บาท) 1,650,000
ผู้รับผิดชอบ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 5,583,000
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านเกษตร

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
เกษตรและประมงสูงข้ึน สนันสนุนการผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ช่ือโครงการ 3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ    
 หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นให้
ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทํางาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมไป
ถึงแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในจังหวัดซึ่งมีผลกระทบต่อมิติด้านความมั่นคง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุขและปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามข้ึนเพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในจังหวัด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในภาพรวมเป็นพลวัตรเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคม

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุขและปลอดภัย
4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5)
5.  พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 626,500
ผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชน เพ่ือสืบทอดคุณค่า ทุนทางปัญญา
สมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 323,500
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการส่งเสริมศกัยภาพผู้สูงอายุสู่การพ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ (บาท) 403,400
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการลดความเหลื่อมล้ําและสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยพลัง CSR
งบประมาณ (บาท) 122,600
ผู้รับผิดชอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และม่ันคงในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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หัวข้อ รายละเอียด
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 โครงการจัดทําฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

งบประมาณ (บาท) 1,905,000
ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 1,225,000
ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 โครงการลดภาวะกระดูกพรุนของประชาชนอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,215,000
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฯ

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 1,524,200
ผู้รับผิดชอบ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีทําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 1,350,000
ผู้รับผิดชอบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกหักซํ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
งบประมาณ (บาท) 2,550,000
ผู้รับผิดชอบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 โครงการเครือข่ายข่าวภาคประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 278,000
ผู้รับผิดชอบ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 โครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพ่ือปกป้องสถาบันสําคัญของชาติจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 500,500
ผู้รับผิดชอบ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันแตก 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,000,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

6.14 กิจกรรมหลักที่ 14 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตําบลสวนหลวง จํานวน 12 จุด 24 ตัว
งบประมาณ (บาท) 3,068,200
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภออัมพวา
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หัวข้อ รายละเอียด
6.15 กิจกรรมหลักที่ 15 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรคราม

งบประมาณ (บาท) 2,271,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภออัมพวา

6.16 กิจกรรมหลักที่ 16 โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ในพ้ืนที่
ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 889,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภอบางคนที

6.17 กิจกรรมหลักที่ 17 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงในตําบลบางยี่รงค์ อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 20 จุด

งบประมาณ (บาท) 2,000,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภอบางคนที

6.18 กิจกรรมหลักที่ 18 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพ้ืนที่ อบต.บางสะแก  อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 16 จุด

งบประมาณ (บาท) 1,800,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อําเภอบางคนที

6.19 กิจกรรมหลักที่ 19 โครงการยุติธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่สังคมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
งบประมาณ (บาท) 167,800
ผู้รับผิดชอบ ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.20 กิจกรรมหลักที่ 20 โครงการคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม
งบประมาณ (บาท) 839,000
ผู้รับผิดชอบ ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.21 กิจกรรมหลักที่ 21 โครงการบริการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ (บาท) 100,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

6.22 กิจกรรมหลักที่ 22 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร
งบประมาณ (บาท) 126,500
ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

6.23 กิจกรรมหลักที่ 23 โครงการสายตรวจเดินเท้าในแหล่งท่องเที่ยว (ตลาดร่มหุบ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)
งบประมาณ (บาท) 360,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
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6.24 กิจกรรมหลักที่ 24 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชนแบบทีมบูรณาการ

งบประมาณ (บาท) 434,400
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม

6.25 กิจกรรมหลักที่ 25 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ (บาท) 230,500
ผู้รับผิดชอบ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

6.26 กิจกรรมหลักที่ 26 โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
งบประมาณ (บาท) 105,800
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

6.27 กิจกรรมหลักที่ 27 โครงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่แรงงานในเรือประมงทะเลและความปลอดภัย
ในการทํางาน

งบประมาณ (บาท) 35,000
ผู้รับผิดชอบ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

6.28 กิจกรรมหลักที่ 28 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนทํางาน และผู้สูงอายุให้มีทักษะ รู้ทันสื่อ สร้างเครือข่ายเป็น
ผู้ประกอบการออนไลน์

งบประมาณ (บาท) 1,959,000
ผู้รับผิดชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 27,409,900
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านสังคม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

ประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทํางาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวท่ี
เข้ามาทํางานในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความมั่นคงในสังคม ส่งผลให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุขและปลอดภัย เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นจังหวัดท่ีน่า
ท่องเท่ียวในสายตาของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นให้
ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทํางาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมไป
ถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในจังหวัด ประกอบกับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวสูง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จังหวัดจึงมีความ
จําเป็นต้องจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงครามข้ึน โดยเน้นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ให้ประชาชนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิด
จากอุบัติเหตุทางถนน และเน้นการสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อเป็นการป้อง
ปราม และบริหารจัดการสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจ
เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ร้อยละ 80)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ (บาท) 250,000
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 250,000
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านสังคม

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

ประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทํางาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาทํางานในจังหวัดสมุทรสงคราม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน  เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็น
จังหวัดที่น่าท่องเที่ยวในสายตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 3.3 โครงการพัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด

สมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นให้
ความสําคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทํางาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมไป
ถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในจังหวัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึง จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาและยกระดับ
สาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ึนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ได้รับบริการข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนน การขยายเขตจ่ายนํ้าประปา ระบบระบายนํ้า เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน (ร้อยละ 80)
5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทาง นาโคก-แพรกหนามแดง 
ระหว่าง กม.57+775 -กม.58+750

งบประมาณ (บาท) 50,000,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นํากลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ระหว่าง 
กม.28+775 - กม.35+303 ด้านซ้ายทาง

งบประมาณ (บาท) 28,082,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ท่ี 3-5 ตําบลบางย่ีรงค์ 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 7,510,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ถนนบ้านคลองสองร่อง-บ้านคลองน้อย หมู่ท่ี 7 ตําบลแหลมใหญ่ 
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 12,300,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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หัวข้อ รายละเอียด
6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ศลส. พร้อมรางระบายน้ํา  และฝาตะแกรง หมู่ท่ี 1 ตําบลย่ีสาร 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 2,915,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 10,930,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภออัมพวา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภออัมพวา

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยราษฎรร่วมใจ หมู่ท่ี 3 ตําบลบางย่ีรงค์ 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,078,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ หมู่ท่ี 10 ตําบลบางย่ีรงค์
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 2,041,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียนคลองตาจ่า หมู่ท่ี 2-3 ตําบลบางย่ีรงค์ 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 3,205,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 1 ซอยพวงทอง (สส.ถ. 13-012 บ้านจอมปลวก - 
บ้านตาลหลวง) อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,524,000
ผู้รับผิดชอบ นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อําเภอบางคนที

6.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ หมู่ 5 บ้านคลองช่อง 
ตําบลคลองโคน  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดคลองโคน หมู่ 2 บ้านคลองโคน 
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) หมู่ 4 
บ้านจอมปลวก ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
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6.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) หมู่ 5 

บ้านดอนมะโนรา ตําบลดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) หมู่ 6 
บ้านบางสะแก ตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) หมู่ 4 
บ้านดอนจั่น ตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บํารุง) 
หมู่ 4 บ้านบางพรม ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดโรงธรรม หมู่ 5 บ้านโรงธรรม 
ตําบลบ้านปรก  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) หมู่ 14 วัดวรภูมิ 
ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) หมู่ 4 บ้านอมรวดี
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

6.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 โครงการปรับปรุงงานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉํ่าบุญรอดชนูทิศ) 
หมู่ 1 บ้านคลองมะขวิด ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 495,000
ผู้รับผิดชอบ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 125,030,000
10. ผลผลิต (Output) การพัฒนาด้านสังคม
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11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

ประชาชนทุกกลุ่ม มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนจากการพัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

หัวข้อ รายละเอียด
1.  ชื่อโครงการ 4.1 โครงการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ความสําคัญของโครงการ     
หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสงคราม กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเป็นการบริหารจัดการปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีความสําคัญของจังหวัด ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้าต้นทุน
เพื่อการอุปโภคบริโภค การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม จังหวัดจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการแก้ปัญหา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม และพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่นับวันจะทวีความรุนแรง
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านส่ิงแวดล้อม และพลังงาน ให้กับประชาชนในจังหวัด
สมุทรสงครามอย่างทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บนํ้าต้นทุนสําหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามให้มี
    ความเพียงพอ สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้
2) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในจังหวัด

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) ร้อยละความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80
2) ปริมาณขยะลดลง 155 ตัน/วัน

5.  พื้นท่ีเป้าหมาย จังหวัดสมุทรสงคราม
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
งบประมาณ (บาท) 1,015,000
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสมและเห้ีย)
งบประมาณ (บาท) 677,000
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  โครงการคืนโครงข่ายสายน้ําให้คนแม่กลอง
งบประมาณ (บาท) 5,000,000
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 117,100
ผู้รับผิดชอบ  ท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ข้อท่ี 4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แผนงาน : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  โครงการจ้างท่ีปรึกษาความเหมาะสมและจัดทํารายละเอียดศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย

 จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 10,000,000
ผู้รับผิดชอบ  นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  โครงการระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับประปาหมู่บ้าน
งบประมาณ (บาท) 983,000
ผู้รับผิดชอบ  พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม

6.7 กิจกรรมหลักท่ี 7  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม
งบประมาณ (บาท) 710,000
ผู้รับผิดชอบ  ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ฯ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ฯ และโรงเรียน
 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉํ่าบุญรอดชนูทิศ)

งบประมาณ (บาท) 100,000
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9  โครงการขุดลอกคลองและลําประโดงต้ืนเขินในพื้นท่ีเทศบาล ตําบลบางกระบือ อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 1,000,000
ผู้รับผิดชอบ  นายอําเภอบางคนที
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  อําเภอบางคนที

6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10  โครงการส่งเสริมพัฒนาเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวสําคัญในจังหวัด
สมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 6,559,700
ผู้รับผิดชอบ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

6.11 กิจกรรมหลักท่ี 11  โครงการพัฒนานําผลการวิจัยและสร้างระบบเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงคุณภาพแม่น้ําแม่กลองสู่การปฏิบัติ
 ให้เกิดความย่ังยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ (บาท) 8,917,400
ผู้รับผิดชอบ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

6.12 กิจกรรมหลักท่ี 12  โครงการเสริมสร้างศักยภาพพื้นท่ีเกษตรพื้นท่ีเกษตรท่ีประสบปัญหานํ้าเค็มรุกลํ้าในลุ่มแม่น้ําแม่กลอง 
 จังหวัดสมุทรสงครามด้วยเทคโนโลยี 4.0

งบประมาณ (บาท) 7,405,200
ผู้รับผิดชอบ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม

7. หน่วยงานดําเนินงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. งบประมาณ 42,484,400
10. ผลผลิต (Output) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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หัวข้อ รายละเอียด
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)

1) ประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มีแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับการอุปโภค บริโภคเพียงพอ ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตในภาพรวมดีข้ึน และสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ ส่งผลให้ลดปริมาณความ
เสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนจากอุทุกภัยได้
2) จังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมบูรณ์ เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด
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ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการดําเนินการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน 

จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารงานจังหวัดแบบบรูณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ ๘/๒๕61 

วันพุธที่ ๑๒ ธนัวาคม 2561 เวลา ๑๐.00 น. 
ณ ห้องประชมุแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

**************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม           ประธานกรรมการ 
2. นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
3. พ.อ.เจษฎา  เจียวมาลี ผู้แทน รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมทุรสงคราม กรรมการ 
4. พ.ต.ท.มนัส  พร้อมศักด์ิโสภณ ผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 
5. นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม     กรรมการ 
6. นายถิน   พิสูจน์  ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 
7. นางศิรินารถ  ศิริบรรจง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 
8. นางสุชาดา  ทุ่งหว้า  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม     กรรมการ 
9. นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจงัหวัดสมุทรสงคราม    กรรมการ 
10. น.ส.วราภรณ์  ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม     กรรมการ 
11. นายกฤษฎา  อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม    กรรมการ 
12. น.ส.สายสุณี  ป้ันพงษ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
13. นางกัญญาศิริ  นัยอรรถ  ผู้แทนแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
14. นายธันว์  สินธวาลัย ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม   กรรมการ 
15. น.ส.อัญมณี  กุลธีรพงศ์ธร ผู้แทนท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 
16. นายรังษี  เล็กเจริญ ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 
17. นายนพพล  วัฒนสืบสิน ผู้แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  กรรมการ 
18. นางทนาดา  วิจักขณะ ผอ. สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงคราม กรรมการ 
19. นางรุจิรา  มั่นเขียว  ผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 
20. นายเผด็จ  บุญทรง  ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม    กรรมการ 
21. นายวิรัติ  นิลศรี   ผู้แทนนายกเทศมนตรีตําบลอัมพวา    กรรมการ 
22. นายณรงค์  จุ้ยเส็ง  ผู้แทนนายกเทศมนตรีตําบลบางนกแขวก    กรรมการ 
23. น.ส.นุชนาฎ  เจียมพลายจิตร์  ผู้แทนนายกองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านปรก  กรรมการ 
24. นางอรสา  ชัยวัฒน์  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 
25. นายประทีป  เข็มกําเนิด ผู้แทนนายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม    กรรมการ 
26. นางกานดา  พาเจริญ  ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
27. นายวีระนิจ  เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
28. น.ส.อุษา  เทียนทอง  ประธานคณะทาํงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
29. นายชัยยันต์  อยู่ศิริ  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
30. น.อ.ทวี  เช้ือชูชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
31. นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการและเลขานุการ 
32.   นายวีรยุทธ     นิรมานวิธุโรจน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
33.   นายราชัน  มีน้อย  ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
34. นายชวดล ใจซื่อสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

189



2 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ/ติดราชการ 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม      กรรมการ 
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม      กรรมการ 
3. ผอ.สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 
4. ประธานเครือข่ายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  จังหวัดสมุทรสงคราม   กรรมการ 
5. นายกสมาคมประมงเรือลากคู่จังหวัดสมุทรสงคราม       กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ ร.อ.ศตวรรธน์  ดุษฎีเสนย์ี  พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นายนิสัย สุขระ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
3. นายกิตติ  ทรัพย์ประสม  ผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
4. นายณัฐภัทร์  เอมอ่อน  นายอําเภอบางคนที 
5. นายอัฐพร  อินทร   ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 
6. นายนิวัฒน์  ลือนาม   ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
7. นางรุ่งนภา  สงวนสมบัติ  ผู้แทนประชาสมัพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
8. นายสุนันท์  สมพงษ์อินทร์  ผู้แทนปศสุัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
9. นางมัทยา  สุนทรวาทิน  ผู้แทนเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
10. น.ส.ฐิติทิพย์  ด้วงเงิน  ผู้แทนประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 
11. นายศานติพงษ์  เดือนศิริรัตน์  ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 
12. มานิตย์   สําลีพันธ์  ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม 
13. น.ส.นพวรรณ  เหล่าชูชัยสกุล ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
14. นายปัญญา  เนาโนนทอง ผู้แทน ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม  
15. น.ส.เกษศิรินทร์  ศรีสัมฤทธ์ิ  ผู้แทนศกึษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
16. นางรังษิยา  อมาตยาธร  ผู้แทน ผอ.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
17. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  ผอ.ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
18. นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
19. นางหลินฟ้า  ศรีพุ่ม   ผู้แทนนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
20. นายคุณาพร  อังโสภณ  ผู้แทนนายอําเภออัมพวา 
21. นายศราวุธ  ศิรินาวี   ปลัดอําเภอบางคนที 
22. นายเอกลักษณ์  ขาวนวล  ผอ.โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร ์
23. น.ส.เบญจมาศ  อู่อ่อน   ผู้แทนสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
24. นายสุขเกษม  โง้สกุล   นายกเทศมนตรีตําบลบางจะเกร็ง 
25. นายอมรศักด์ิ  ฉัตระทิน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมใหญ ่
26. นายวัฒนา  เที่ยงน่วม  ผู้แทนโรงเรียนวัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส 
27. นางกาญจนา  อาทยะกุล  ผอ.โรงเรียนวัดแก่นจันทร ์
28. น.ส.สุจินดา  ดุลยะสิทธ์ิ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าคา 
29. ส.ท.ธีรศักด์ิ  ดงทวี   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลย่ีสาร 
30. นายยศศิริ  ยศวิชัย   ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางคนท ี
31. นางสุทธดา  หงอกพิลัย  ผู้แทนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
32. นายจักรกฤษ  ยุทธภัณฑ์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
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เริ่มประชุมเวลา 1๐.00 น. 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) 
ครั้งที่ ๘/2561 โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม     
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสงคราม    
เพ่ือใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.สส. ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 25 กันยายน ๒๕61 
หัวหน้าสํานกังานจังหวัดสมุทรสงคราม (กรรมการและเลขานกุาร) 
 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕61 มีทั้งหมด 10 หน้า        
ในหน้าที่ 1 – 2 เป็นรายช่ือคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ หน้าที่ 3 
เป็นเรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่องสืบเน่ือง และเร่ือง
เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นํารายงานการประชุมดังกล่าว เผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสงครามและแจ้งคณะกรรมการฯ แล้ว จึงนําเรียนมาเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.สส. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕61 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 3.1 การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 (การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-
2565 ฉบับทบทวน และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
หัวหน้าสํานกังานจังหวัดสมุทรสงคราม (กรรมการและเลขานกุาร) 
 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561  
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด            
ฉบับทบทวน หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
และปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รวมทั้งการปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นช่วงเวลา พ.ศ. 2561 – 2565 โดยกําหนดให้
จัดส่งแผนฯ ให้ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2565     
และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตาม        
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาอําเภอ พ.ศ. 2561 – 2565 และประมวลปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งอําเภอทุกอําเภอได้ดําเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 
 (2) แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 (3) แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบพ้ืนที่และความพร้อมของโครงการ (เฉพาะกรณีงบลงทุน)  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือพิจารณาตรวจสอบพ้ืนที่
และความพร้อมของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ 
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 (4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561–2565    
และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561  
 - ช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน
และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - ระดมความคิดเห็นและสรุปร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 - แปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติด้วยเทคนิค Value Chain Analysis 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  
 - นําเสนอโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ และผลการวิเคราะห์โครงการ 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
 - นําเสนอและวิพากษ์ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 3.2 แนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หัวหน้าสํานกังานจังหวัดสมุทรสงคราม (กรรมการและเลขานกุาร) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 
1112/ว 7134 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดังน้ี  
 (1) กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดรวมจํานวน 19,600 ล้านบาท สําหรับ
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 150,658,400 บาท (รวมงบบริหารจัดการของจังหวัด) โดยให้จังหวัดเสนอ
โครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
 (2) กรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด รวมจํานวน 8,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 (2.1) งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพท่ี
เป็นความต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดจํานวน 4,156 ล้านบาท 
สําหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จํานวน 196,572,000 บาท (รวมงบบริหารจัดการของจังหวัด)    
โดยให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
 (2.2) งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster 
หรือตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด จํานวน 4,156 ล้านบาท (ไม่มีการ
กําหนดกรอบฯ รายกลุ่มจังหวัด แต่จะพิจารณาเป็นรายโครงการ) เพ่ือให้จัดทําโครงการที่ตอบสนองการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริง 
 

มตทิีป่ระชุม ทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง เพือ่พิจารณา 
 4.1 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)  
หัวหน้าสํานกังานจังหวัดสมุทรสงคราม (กรรมการและเลขานกุาร) 
 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด      
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 18 – 20 และมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด       
โดยในรายละเอียดขอให้ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ช้ีแจงต่อไป 
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ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละข้อมูลเพือ่การพฒันาจังหวัด (กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร) 
 แนวโน้มและความท้าทายสําคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัยทํางานลดลง 
ข้อจํากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความเป็นอยู่ของประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ 
การเคลื่อนที่อย่างเสรีของคน เงินทุน ข่าวสาร เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ฯลฯ ประกอบกับทิศทางการ
ดําเนินงานของจังหวัดจะต้องมีความเช่ือมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านต่างๆ แผนพัฒนาภาค และแผนกลุ่มจังหวัดด้วย จากปัจจัยดังกล่าวประกอบกับ
การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เคร่ืองมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (benchmark) 
จึงมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามดังน้ี 
 

การทบทวนศักยภาพภายในและภายนอกของจังหวัดสมุทรสงคราม 
จุดแข็ง/STRENGTHS 

จุดแข็ง/STRENGTHS (เดิม) จุดแข็ง/STRENGTHS (ทบทวน) 
1. จังหวัดขนาดเล็ก ทําให้ง่ายต่อการประสานงานและการบริหาร

จัดการ ทําเลท่ีตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพติดทะเล อยู่บนถนนสายสําคัญ
สะดวกในการเดินทางสู่ภาคใต้ จึงทําให้มีศักยภาพดึงดูด
นักท่องเท่ียว 

2. มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งนิเวศ 3 น้ํา (น้ําจืด น้ําเค็ม 
น้ํากร่อย) ท่ีเป้นพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการทําการเกษตรและประมงท่ีโดด
เด่นทุกฤดูกาล 

3. ส้มโอขาวใหญ่ และลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ได้การรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP และแหล่งการผลิต GI 

4. มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและประมง ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
และชุมชนให้การยอมรับ 

5. มีศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีหลากหลาย 
6. มีทุนทางวัฒนาธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตด้ังเดิม 
7. มีโรงพยาบาลของรัฐได้มาตรฐาน HA ครบทุกอําเภอ 
8. ประชาชนในจังหวัดมีอัตราหนี้สินต่อครัวเรือนตํ่า 
9. ประชาชนมีความต่ืนตัว เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

จังหวัดสูง 
 

1. จังหวัดขนาดเล็ก ทําให้ง่ายต่อการประสานงานและการ
บริหารจัดการ ทําเลท่ีตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพติดทะเล อยู่บนถนน
สายสําคัญสะดวกในการเดินทางสู่ภาคใต้ จึงทําให้มีศักยภาพ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

2. มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งนิเวศ 3 น้ํา (น้ําจืด 
น้ําเค็ม น้ํากร่อย) ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการทําการเกษตรและ
ประมงท่ีโดดเด่นทุกฤดูกาล 

3. พ้ืนท่ีเกษตรส่วนใหญ่ใช้สําหรับการเพาะปลูกไม้ผล โดยเฉพาะ
ส้มโอขาวใหญ่ และลิ้นจี่พันธุ์ค่อม 
มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ ได้การรับรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP และแหล่งการผลิต GI ซ่ึงไม่ใช่สินค้า commodity 

4. มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและประมง ท่ีเป็นเอกลักษณ์
ภายในชุมชน และตลาดให้การยอมรับ 

5. มีศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีหลากหลาย 
6. มีทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตด้ังเดิม 
7. ประชาชนมีความต่ืนตัว เข้มแข็ง มีการศึกษาสูง มีศูนย์การ

เรียนรู้จํานวนมาก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสูง 
8.  อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรมีแนวโน้มเติบโต มีอัตรา

การว่างงานต่ํา คา่เฉลี่ยรายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้น
 
จุดอ่อน/WEAKNESSES 

จุดอ่อน/WEAKNESSES (เดิม) จุดอ่อน/WEAKNESSES (ทบทวน) 
1. แรงงานในพ้ืนท่ีย้ายออกนอกจังหวัด ทําให้ขาดแคลนแรงงาน 

โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง 
2. แรงงานต่างด้าวเข้ามาในภาคประมงสูงข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อ

ความม่ันคงและสุขภาพอนามัย 
3. ขาดการบูรณษการจัดการ และการกําหนดมาตรฐานการ

ท่องเท่ียว และภัยคุกคามท่ีชัดเจนของจังหวัดร่วมกัน ส่งผลต่อ
การดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

4. บุคลาการภาคบริการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศน้อย 

5. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยและอายุมาก ขาด
เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาด้านเกษตรกรรม 

6. ขาดองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการเกษตร
และประมงในการเพ่ิมผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง

1. เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคเกษตรและ
ประมง ทําให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในภาคประมงสูงข้ึน อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพอนามัย 

2. ขาดการบูรณาการจัดการ และการกําหนดมาตรฐานการ
ท่องเท่ียว และภัยคุกคามท่ีชัดเจนของจังหวัดร่วมกัน ส่งผล
ต่อการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

3. เศรษฐกิจของจังหวัดพ่ึงพาการท่องเท่ียว แต่บุคลาการภาค
บริการด้านการท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศน้อย 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยและอายุมาก ขาด
เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาด้านเกษตรกรรม มีสัดส่วน
หนี้สินต่อรายได้ของภาคเกษตรสูง และมีสัดส่วนหน้ีเสียสูง 
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จุดอ่อน/WEAKNESSES (เดิม) จุดอ่อน/WEAKNESSES (ทบทวน) 
7. มีแนวโน้มปัญหาสังคมรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาหย่าร้าง 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนทําให้อัตรา
การพ่ึงพิงสูงข้ึน 

8. การขยายตัวของชุนสูงขึ้น ทําให้สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่
เพียงพอต่อความต้องการในพื้นท่ี และขาดแหล่งเก็บน้ําจืด
ธรรมชาติ 

9. เส้นทางคมนาคมในจังหวัด ถนนบางส่วนเป็นหลุมบ่อ ชํารุด
เสียหาย และขาดความปลอดภัยทางการจราจรและระบบ
สาธารณะ 

10. ประชาชนและบคุลากรภาครัฐในจังหวัดยังขาดการพัฒนา
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีเกียงพอ 

11. การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ยังขาดความเข้มแข็งและความ
ต่อเนื่องในการดําเนินงาน 

12. ระบบการจัดการขยะยังไม่รับการจัดการท่ีดีพอก่อนให้เกิด
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหนําโรค 

13. จังหวัดอยู่ริมชายฝั่งทะเล และมีแม่น้ําและคลองจาํนวนมาก
ในจังหวัด จึงมักเกิดปัญหาการกัดเซาะและการทรุดตัวของท่ีดิน
ริมน้ํา และริมชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเดือนร้อนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. ขาดองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและประมงในการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
และประมง 

6. มีแนวโน้มปัญหาสังคมรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะปัญหาหย่าร้าง 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนทําให้อัตรา
การพ่ึงพิงสูงข้ึน จํานวนคดีอาญาสูงข้ึนในขณะท่ีอัตราส่วนคดี
ท่ีจับได้ต่อคดีท่ีรับแจ้งตํ่า รวมไปถึงมีปัญหาด้านการกระจาย
ตัวของรายได้ 

7. การขยายตัวของชุมชนสูงขึ้น ทําให้สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่
เพียงพอต่อความต้องการในพื้นท่ี และขาดแหล่งเก็บน้ําจดื
ธรรมชาติ 

8. ประชาชนและบคุลากรภาครัฐในจังหวัดยังขาดการพัฒนา
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีเพียงพอ 

9. ภาคเศรษฐกิจมีการพ่ึงพิงงบประมาณจากภาครัฐ ในขณะท่ี
การจัดต้ังวิสาหกิจรายใหม่ๆมีน้อย การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน
ยังขาดความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 

10. จังหวัดอยู่ริมชายฝั่งทะเล และมีแม่น้ําและคลองจาํนวนมาก
ในจังหวัด จึงมักเกิดปัญหาการกัดเซาะและการทรุดตัวของ
ท่ีดินริมน้ํา และริมชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเดือนร้อนกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

 
โอกาส/OPPORTUNITIES 

โอกาส/OPPORTUNITIES (เดิม) โอกาส/OPPORTUNITIES (ทบทวน) 
1. นโยบายรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร

โซนน่ิง และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและประมงท่ีปลอดภัย 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

2. ประชาชนมีกระแสสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหันมารับประทาน
อาหารปลอดภัยสูงข้ึน 

3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ช่วยในการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง การ
กระจายและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอด ท้ังการบริการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

4. การสนับสนุนนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ท่ีจะใช้เครือข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชือ่มโยงพ้ืนท่ีต่างๆทําให้การขนส่งสินค้าและ
การท่องเท่ียวมีความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนเช่น การพัฒนาถนนสาย Royal Coast สมุทรสงคราม-
ชุมพร เส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่และความเร็วสูง โครงการทาง
ยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุรี-ปากท่อ) หรือทาง
ยกระดับพระราม2 เป็นต้น 

5. นักท่องเท่ียวมีความสนใจเร่ือง Eco-tourism สุขภาพ และ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากขึ้น 

6. การเข้าสู่ประชาอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้แนวโน้มการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศมีความเสรีมากขึ้น 
ทําให้มีโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ิมปริมาณและ
มูลค่าการค้า การท่องเท่ียว และการบริการ 

7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจสามารถแข่งขันได้

1. นโยบายรัฐบาลด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร
โซนน่ิง และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและประมงท่ี
ปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

2. ประชาชนมีกระแสสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหันมา
รับประทานอาหารปลอดภัยสูงข้ึน 

3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ช่วยในการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง 
การกระจายและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอด ท้ังการบริการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

4. การสนับสนุนนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ท่ีจะใช้เครือข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชือ่มโยงพ้ืนท่ีต่างๆทําให้การขนส่งสินค้าและ
การท่องเท่ียวมีความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึนเช่น การพัฒนาถนนสาย Royal Coast 
สมุทรสงคราม-ชุมพร เส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่และความเร็วสูง 
โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุรี-ปาก
ท่อ) หรือทางยกระดับพระราม2 เป็นต้น 

5. นักท่องเท่ียวมีความสนใจเร่ือง Eco-tourism สุขภาพ และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมากข้ึน จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากขึ้น 

6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจสามารถแข่งขันได้ 

7. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และกําหนดให้จังหวัดเป็นเมืองต้องห้ามพลาด และช่วย
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัด 
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โอกาส/OPPORTUNITIES (เดิม) โอกาส/OPPORTUNITIES (ทบทวน) 
8. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการท่องเท่ียว 

และกําหนดให้จังหวัดเป็นเมืองต้องห้ามพลาด และช่วย
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัด 

9. รัฐบาลเปิดโอกาสให้นําแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นการเพิ่มจํานวนแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิต
ต่างๆมากข้ึน 

10. รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

11. ประเทศไทยได้รับการยกระดับการค้ามนุษย์จาก Tier3 เป็น Tier2

8. รัฐบาลเปิดโอกาสให้นําแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเพ่ิมจํานวนแรงงานเข้าสู่ภาค
การผลิตต่างๆมากข้ึน 

9. รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

10. ประเทศไทยได้รับการยกระดับการค้ามนุษย์จาก Tier3 
เป็น Tier2 ส่งผลดีต่อภาคประมงของจังหวัด 

 

 
อุปสรรค/THREATS  

อุปสรรค/THREATS (เดิม) อุปสรรค/THREATS (ทบทวน) 
1. มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การค้า การเกษตร
และประมง 

2. จังหวัดอยู่ปลายน้ํา ทําให้มีมลภาวะทางน้ําจากจงัหวัดใกล้เคียง 
จึงมีแนวโน้มประสบปัญหานํ้าเสียและนําไปสู่
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ําเสียหาย 

3. การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยจะทําให้มี การเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้ามาในพื้นท่ีมากขึ้น ดังนั้น อาจจะเกิดผลกระทบ
ด้านความม่ันคงความปลอดภัยด้านแรงงาน โรคระบาด ยาเสพ
ติด และการเตรียมสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกให้
เพียงพอ 

4. กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ และขาดการส่งเสริมวิถีชุมชน 
วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างจริงจัง ส่งผลให้วิถีชุมชนและพฤติกรรม
สังคมที่ดีงามหายไป 

5. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก และเสถียรภาพ
ทางการเมือง ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวภาคการผลิต และ
ธุรกิจการส่งออกของจังหวัด 

6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีไม่แน่นอนของโลกส่งผลต่อการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล ภาคเกษตรกรรมและภาคประมงของจังหวัด 

7. ปัญหาด้านความม่ันคง ซ่ึงอาจเกิดจาก 
- นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างชาติท่ีขาดมาตรฐานการควบคมุ 
- การมีพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเล 
- แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในพ้ืนท่ี 

8. แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในจังหวัดอาจก่อให้เกิดปัญหา สุขภาพ 
อนามัย อาชญากรรม การประกอบอาชีพสงวนของคนไทย หรือ
อาจเป็นภัยด้านความม่ันคงได้ 

9. การนําเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมงจากต่างประเทศ 
ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีไม่เคยเกิดข้ึน
ในประเทศไทยมาก่อน 

 

1. มาตรการกีดกนัทางการค้าของประเทศคู่ค้า ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การค้า การเกษตร 
และการประมง โดยเฉพาะด้านการประมง 

2. จังหวัดอยู่ปลายน้ํา ทําให้มีมลภาวะทางน้ําจากจงัหวัด
ใกล้เคียง จึงมีแนวโน้มประสบปัญหาน้ําเสียและนําไปสู่
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ําเสียหาย 

3. การขาดแคลนแรงงานทําให้ต้องมีการนําแรงงานจากต่างถ่ิน
เข้ามา เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพ้ืนท่ีมากขึ้น 
ดังน้ัน อาจจะเกิดผลกระทบด้านความม่ันคงความปลอดภัย
ด้านแรงงาน โรคระบาด ยาเสพติด และการเตรียม
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอ 

4. จากนโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียว ทําให้เกิดการเข้ามาของ
นักท่องเท่ียวบางกลุ่ม ผนวกกับกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ 
และขาดการส่งเสริมวิถีชุมชน วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างจริงจัง 
ส่งผลให้วิถีชุมชนและพฤติกรรมสังคมที่ดีงามหายไป 
นอกจากนี้การท่องเท่ียวท่ีไม่เหมาะสม ยังส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

5. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก และเสถียรภาพ
ทางการเมือง ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวภาคการผลิต และ
ธุรกิจการส่งออกของจังหวัด 

6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีไม่แน่นอนของโลกส่งผลต่อการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล ผลผลิตภาคเกษตรกรรมได้แก่ลิ้นจี่ และ
ภาคประมงของจังหวัด 

7. แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในจังหวัดอาจก่อให้เกิดปัญหา 
สุขภาพ อนามัย อาชญากรรม การประกอบอาชีพสงวนของ
คนไทย หรืออาจเป็นภัยด้านความม่ันคงได้ 

8. การนําเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมงจากต่างประเทศ 
ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชท่ีไม่เคย
เกิดข้ึนในประเทศไทยมาก่อน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรท่ี
ปลูกไม้ผล โดยเฉพาะมะพร้าว 

9.  นโยบายด้านการท่องเท่ียวและคมนาคมบางด้าน อาจทําให้
จํานวนผู้เย่ียมเยือนสมุทรสงครามลดลง ส่งผลกระทบด้าน
รายได้จากการค้าและการท่องเท่ียว 
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การทบทวนเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 

เรื่องพิจารณา แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน) 

เหตุผลการปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ําอย่างย่ังยืน 
แหล่งอาหารทะเลและการเกษตร
ปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ําอย่างย่ังยืน 
แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตร
ปลอดภัย เพ่ิมคุณค่าผลผลิตให้มี
มูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิง
อนุ รั ก ษ์  และพ ร้ อม รับ ต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 

เ พ่ือใ ห้ เกิดความชัด เจนของ
เป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 

การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวให้
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่างย่ังยืน 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของ
จังหวัด (SWOT) ของจังหวัดมี
ความสามารถในการดําเนินการ
ท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ 
และยังสอดคล้องกับ วิถีชี วิต  
ดั่งเดิมอย่างย่ังยืน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความ
ปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้า เกษตรและ
ประมง 

จังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพ
ด้านเกษตรและประมงท่ีโดดเด่น 
จึงควรสร้างเสริมให้ดีย่ิงข้ึนด้วย
การพัฒนาด้านคุณภาพ มาตรฐาน 
และความปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและผู้สู งอายุให้ มีความ
ม่ันคง เข้มแข็ง สามารถดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
ความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงใน
การดํารงชีวิตของประชาชน 

จากการ วิ เคราะ ห์ศั กยภาพ
ภายใน (SW) ท่ีสะท้อนประเด็น
ทางสังคมและความมั่นคงของ
จั งห วั ด  รวมถึ ง โ อกาสและ
อุปสรรค (OT) ท่ีมีผลต่อบริบท
การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

- คงเดิม - จังหวัดสมุทรสงครามได้ทําการ 
วิ เคราะ ห์ปั จจั ยภายในและ 
ภ า ย น อ ก แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ มี ก า ร 
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญจึง
ยังคงประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เดิม 
 

  
 สําหรับประเด็นการพัฒนาท่ี 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภาครัฐให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมไทยและสังคมโลก เน่ืองจากประเด็นและโครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถเช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่ 1ถึง 4 จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเสนอขอรับ
งบประมาณได้ทั้งหมด ทีมที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่า “ควรยุบรวมประเด็นการพัฒนาที่ 5 จังหวัด
สมุทรสงคราม เข้ากับประเด็นการพัฒนาด้านอื่นๆ 
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย (สําหรับระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2) 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๑๘ ให้ ก.บ.จ. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยคํานึงถึงความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาจังหวัดอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ
และศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ตามวรรคหน่ึง ให้ ก.บ.จ. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด
ตามวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด  แต่ ก.บ.จ. อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการระดับอําเภอดําเนินการประสานงานกับ
องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของอําเภอ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นของประชาชนเสนอเป็นข้อมูลต่อ ก.บ.จ. แทนการสํารวจ
ความคิดเห็นก็ได้ 
 มาตรา ๑๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลดังต่อไปน้ี 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดทําตามมาตรา ๑๘ 
 (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ต้ังทําการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหน้าที่ในจังหวัดไม่ว่า
จะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๒) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ บรรดาท่ีมีสถานที่ต้ังทําการอยู่
ในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหน้าที่ในจังหวัด 
 (๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
 (๔) ผู้แทนภาคประชาสังคม 
 (๕) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 เมื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ ก.บ.จ. นําผลการประชุมปรึกษาหารือ และความคิดเห็น
ของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วส่ง ก.น.จ. เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี      
ให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งน้ี ให้ส่งสําเนาให้ ก.บ.ก. ทราบด้วย เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการ
ของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

 มาตรา ๒๐ ในกรณีมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหม่ก่อนสิ้นอายุของแผน     
ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  
  
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) โดยให้
ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงรายละเอียดในแผนฯ ให้สอดคล้องกับศักยภาพ เป้าหมายการพัฒนา และประเด็น      
การพัฒนาของจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 4 ประเด็น  
 

 4.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละข้อมูลเพือ่การพฒันาจังหวัด (กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร) 
 ส่วนราชการ และอําเภอ ได้เสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 107 โครงการ รวมงบประมาณ 411,057,100 บาท 
(สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) แบ่งตามประเด็นการพัฒนาดังน้ี 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 
 

ประเภทประเภทโครงการโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7 44,387,200 
1.2 พัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือการท่องเที่ยว 10 85,236,000 
1.3 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 18,219,000 
1.4 ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 2 4,126,400 

รวม 24 151,968,600 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและประมง  
 

ประเภทประเภทโครงการโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
2.1 พัฒนาสินค้าแปรรูปและจําหน่ายสินค้าเกษตรและประมง 3 19,380,000 
2.2 ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรและประมง 5 6,180,200 
2.3 พัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือการผลิต การขนสง่ การแปรรูป  
การจําหน่าย สินค้าเกษตรและประมง 

8 32,771,000 

2.4 สนับสนุนการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง 5 5,583,000 
รวม 21 63,914,200 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน  
 

ประเภทประเภทโครงการโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
3.1 พัฒนาคณุภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชน 28 27,409,900 
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1 250,000 
3.3 พัฒนาและยกระดับสาธารณูปโภคเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 21 125,030,000 

รวม 50 152,689,900 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน  
 

ประเภทประเภทโครงการโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
4.1 แก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 12 42,484,400 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดสมทุรสงคราม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ และคณะทํางานที่เก่ียวข้องพิจารณารายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ของโครงการตามท่ีเสนอให้เรียบร้อย และให้จัดลําดับความสําคัญโดยนําโครงการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนฯ และโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และมีความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ในลําดับแรกต่อไป 
 

 4.3 การเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หัวหน้าสํานกังานจังหวัดสมุทรสงคราม (กรรมการและเลขานกุาร) 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังน้ี 
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การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปขีองจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลําดับ ชื่อโครงการ รายละเอียดท่ีขอเปลี่ยนแปลง (เดิม) รายละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลง (ใหม่) 

1. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
งบประมาณ 900,000 บาท 

กิจกรรม (เดิม) 
1) จัดทําวารสารสมุทรสงครามทีม  
เดือนละ 1 ฉบับ จํานวน 500 เล่ม/
เดือน จํานวน 10 เดือน 
2) จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวจงัหวัดสมทุรสงคราม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 
1,600 เล่ม 

กิจกรรม (ใหม่) 
1) การทําสกู๊ปทีวีส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม ของดีของเด่น ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 
2) จัดทํากิจกรรมแผ่นพับ กิจกรรมเด่น
ประจําเดือน พร้อมคิวอาร์โค๊ต สถานที่พกั 
แหล่งท่องเทีย่ว วัด 
3) จัดทําวี ที อาร์ แนะนําจังหวัดสองภาษา  

เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง: เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันซ่ึงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทอล และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
2. โครงการก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
9.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา 
จังหวดัสมุทรสงคราม 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
อําเภออัมพวา 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ (เดิม) 
อําเภออัมพวา 

หน่วยงานรับผิดชอบ (ใหม่) 
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 

เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง: เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินโครงการอยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ซ่ึงต้องมีการขออนุญาต 
และมีแบบการก่อสร้างตามที่กรมชลประทานกําหนด 

3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจรติของ
จังหวดัสมุทรสงคราม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
สํานักงานจงัหวดัสมุทรสงคราม 
งบประมาณ 270,000 บาท 
 
 

สถานที่ดําเนินการ (เดิม) 
ในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มเป้าหมาย (เดิม) 
เจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการ 
รายการค่าใช้จ่าย (เดิม) 
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงของทีใ่ช้บรรจุเอกสาร
จํานวน 120 ใบๆละ 90 บาท  
รวม 10,800 บาท 

สถานที่ดําเนินการ (ใหม่) 
พื้นที่จงัหวัดสมทุรสงคราม 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
กลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) 
ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ของ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
 รายการค่าใช้จา่ย (ใหม่) 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชน 
นักปฏิบัติ (COP) จํานวน 6 ครั้ง 
 

เหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง: เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการมากย่ิงข้ึน
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559  
 หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณและการใช้รายจ่าย 
 ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 
กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผน         
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ         
โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณกระทําได้โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพฒันาจังหวัดสมุทรสงคราม 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ฉบับทบทวน) 

 



ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) 
 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565)  

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลีย่น 

เป้าหมายการพัฒนา เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 นํ้าอย่างย่ังยืน 
แหล่งอาหารทะเลและการเกษตร
ปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 นํ้าอย่างย่ังยืน 
แหล่ งผลิ ตอาหารทะ เลและ
การเกษตรปลอดภัย เพ่ิมคุณค่า
ผลผลิตให้มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ของเป้าหมายการพัฒนา
มากย่ิงขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1. อัตราการขยายตัวของ GPP 
ภาคการเกษตรและประมงของ
จังหวัดเพ่ิมขึ้น  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
3. อัตราการขยายตัวของ GPP per 
capita จังหวัด เพ่ิมขึ้น  
4. ร้อยละความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาระดับคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคง  
 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน (GPP per 
Capita) จังหวัดเพ่ิมขึ้น  
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร 
ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น  
5. อัตราการพ่ึงพิงลดลง  
6. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลง  
7. ปริมาณขยะลดลง  
8. พ้ืนที่แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ  
(มี โครงสร้างการป้องกันแล้ว)  
มีความยาวคงเดิม 

เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ ง กับ
เป้าหมายและประเด็น
การพัฒนาที่มีการทบทวน 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒน า ใ ห้ เ ป็ น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตอย่างย่ังยืน 

การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้
เ ป็น ศูนย์กลางการท่อง เที่ ยว
รูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของจังหวัด (SWOT) ของ
จังหวัดมีความสามารถใน
การดําเนินการท่องเที่ยว
ได้หลากหลายรูปแบบ 
และยังสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตด่ังเดิมอย่างย่ังยืน 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 2 

สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและ
ประมง 

การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอด ภัย  และ เ พ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและประมง 

จั งหวัดสมุ ทรสงคราม 
มีศักยภาพด้านเกษตรและ
ประมงที่โดดเด่น จึงควร
สร้างเสริมให้ดีย่ิงขึ้นด้วย
การพัฒนาด้านคุณภาพ 
มาตรฐาน  และความ
ปลอดภัย 
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หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2564) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565)  

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ 
ปรับเปลีย่น 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 

สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ
ให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
ความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคง
ในการดํารงชีวิตของประชาชน 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายใน (SW) ที่สะท้อน
ประเด็นทางสั งคมและ
ความมั่นคงของจังหวัด 
รวมถึงโอกาสและอุปสรรค 
(OT) ที่มีผลต่อบริบท 
การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 

สร้างเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  
ทุกภาคส่วน 

- คงเดิม - จังหวัดสมุทรสงครามได้
ทําการ วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและ ภายนอกแล้ว
ยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ จึงยังคง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เดิม 
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