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แผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2563
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ปี 2563 ของส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดาเนินงานของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์
ดังกล่าว นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค และการบูรณาการ
นโยบาย/แผนงาน กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอื้อให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกากับดูแลอย่าง
ทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสาคัญ ในการพัฒ นาที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
๑.) กากับดูแลการประกอบอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
2.) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ
3.) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค
4.) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ
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แผนปฏิบัติรำชกำร
แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม สู่กำรพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการได้รับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ให้สำมำรถ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบั ติ ร ำชกำรเรื่ อ งที่ 3
ภำคอุตสำหกรรม

กำรพั ฒ นำปัจ จั ย ที่เ อื้ อ ต่อ กำรลงทุ น และกำรพั ฒ นำ

เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวและมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
------------------------------------------------------------------------ส่ ว นที่ ๒ ควำมสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตำมนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วำคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๓) การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ช าติ : พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น : อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขา อุตสาหกรรม และบริการ
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่ บทฯ : อัตราการขยายตัว ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า และจัดให้มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
 เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล ในด้าน ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
 การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ : เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริม
ให้มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับ ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
๒.๒.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ
และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่
โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๒) เป้าหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๓) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
(๓.๑) เป้าหมายระดับ ยุทธศาสตร์ ที่ 9 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโต
อย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓.๒) แนวทางการพั ฒ นาที่ 3.2 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 –
2579 โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565
โดย สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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 แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ส่วนที่ ๓ สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม จังหวัดสมุทรปรำกำร
ปี 2563
๓.๑ กำรประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ และควำมจำเป็นของแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2563
3.1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัด
ตราประจาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
ควำมหมำย พระเจดีย์ หมายถึง พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างอยู่กลางแม่น้า ภายในเจดีย์บรรจุ
พระสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก
พระอุโบสถ หมายถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร

ภำพที่ 1.1 ตรำจังหวัดสมุทรปรำกำร

ลักษณะทั่วไปและถิ่นกำเนิด

ต้นโพทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10–15 เมตร เปลือกสีน้าตาล
อ่อนอมชมพู ขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ดอกสี
เหลืองขนาดใหญ่ ออกตามง่ามใบ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายน ผลโตขนาด 4 ซ.ม. มีถิ่นกาเนิดบริเวณป่าชายเลนทาง
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๑๐

ชื่อพันธุ์ไม้

โพธิ์ทะเล

ชื่อดอกไม้

ดอกดาวเรือง

ดอกดาวเรือง
ภำพที่ 1.2 ต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ ต้นโพทะเล และดอกไม้ประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร
ดอกดาวเรืองได้แก่ ดอกดำวเรือง
คำขวัญจังหวัด

ภำพที่ 1.3 คำขวัญจังหวัดสมุทรปรำกำร

ภำพที่ 1.3 ภำพแสดงคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๑๑

ลักษณะทำงกำยภำพ

ภำพที่ 1.4 ภำพแสดงพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร
ที่ตั้งและขนำดพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุด
ของแม่น้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 - 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 - 101
องศา ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งถ้าหากสังเกตแนวแบ่งเขตของ
จังหวัด สมุทรปราการตั้งแต่อาเภอพระสมุทรเจดีย์ อาเภอพระประแดง ไปจรดอาเภอบางบ่อ ด้วยจินตนาการก็
จะ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีรูปร่างคล้ายส่วนหัวและลาตัวของ “ฮิปโปโปเตมัส” ที่หั่นหน้าออกสู่ฝั่งอ่าว
ไทย เพื่อคอยปกป้องประเทศชาติจากการรุกรานของมวลหมู่ปัจจามิตร ด้วยจิตสานึก และสัญชาติญาณรักษ์ถิ่น
ยิ่งชีพ ของตนเอง โดยพื้นที่ของจังหวัดฯ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร
- ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งทะเล) ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร
- ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร
- ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร
ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร
สภำพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีลา
คลอง รวม 63 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 15 สาย คลองธรรมชาติ 48 สาย ใช้ประโยชน์ทางคมนาคม
และการ ขนส่งทางน้า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จังหวัดฯ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าขาย
เลน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
(1) บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทานาทาสวน และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัย และเขตพาณิชยกรรมตามสภาพ
สภาวะเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุน และขุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่
(2) บริเวณตอนใต้ติดชายทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของน้าทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม เหมาะแก่
การท
าป่าแสดงแผนที
จากป่าขายเลน
และการเพาะเลี
้ยงสัตว์ชายฝั่ง
ภำพที
่ 1.4
่จังหวั
ดสมุทรปรำกำร
ภำพที่ 1.4อและตะวั
แสดงแผนที
่จังหวั
สมุท้เรปรำกำร
(3) บริเวณที่ราบตอนเหนื
นออก
บริดเวณนี
ป็นที่ราบกว้างใหญ่ สาหรับระบายน้า
และเก็บกักน้า อานวยประโยชน์ในด้านการชลประทาน การทานา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ และมี ธุ ร กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงหรื อ Supply Chain ทั้ ง ด้ า นการค้ า การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๑๒

กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จำกผั ง เมื อ งรวม จั ง หวั ด สมุ ท รปราการได้ มี ก ารใช้ ผั ง เมื อ งรวม
สมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2556 ตามที่ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตามกฎกระทรวง ออก
ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ได้กาหนด
แผนผังกาหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทไว้ 13 ประเภท ซึ่งผังเมืองรวมในปัจจุบันจะไม่
กาหนดอายุ การใช้บังคับแต่จะต้องจัดทารายงานการประเมินผลผังเมืองรวมทุกห้าปีและทาการปรับปรุงผังเมืองรวม
สภำพภูมิอำกำศ จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิอากาศแบบพื้นที่ชายทะเล ในฤดูร้ อนมี
ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาว
ก็ไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 28.91 องศาเซลเซี ยส
อุณหภูมิเฉลี่ย29.75 องศาเซลเซียสตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558อุณหภูมิเฉลี่ย

ภำพที่ 1.5 แผนภำพแสดงผังกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จำแนกประเภทไว้
จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งมีความต้องการใช้แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจานวนมากมีทักษะฝีมือและต่ากว่าจากนอกพื้นที่และในพื้นที่ ทั้งประเภทไปเช้า -เย็นกลับ
และมาพักค้างคืน ประกอบกับเมื่อ 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดฯ ทั่วประเทศ
แต่จังหวัดสมุทรปราการไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่
อาศัยเดิม และเกิดชุมชนที่อยู่อาศั ยใหม่ ทั้งในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรร บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อาคาร
ชุด บ้านเอื้ออาทร ทาให้มีประชาชนมาอยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
โครงการเอื้ออาทรทั้ง 17 โครงการ มีที่อยู่อาศัย 30,557 แห่ง รวมทั้งเป็นแหล่งสะสม Land bank ของ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มประชาชนที่มีรายได้หรือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและราคาที่ดินแบบก้าวกระโดด เมื่อรวมกับการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า ช่วงแบริ่ง - การเคหะ
สมุทรปราการ ส่งผลให้เกิด ปัญหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี อยู่ไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ
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หน้าที่ ๑๓

เกิดปัญหาการจราจรติดขัด บริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่เพียงพอ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทุกด้าน ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ รองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้ำนกำรปกครอง แบ่งเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเป็น 6 อาเภอ ซึ่งมี 50 ตาบล 394
หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจานวน 48 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 1
แห่ง เทศบาล จานวน 18 แห่ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตาบล) และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 29 แห่ง สามารถจาแนกตามรายอาเภอได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 1.1)
(1) อาเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง : เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากน้าสมุทรปราการ เทศบาลตาบลสาโรงเหนือ เทศบาลตาบลบางปู เทศบาลตาบลแพรกษา
เทศบาลตาบลด่านสาโรง และเทศบาลตาบลบางเมือง อบต. 5 แห่ง : แพรกษา บางด้วน บางโปรง เทพารักษ์
และแพรกษาใหม่
(2) อาเภอบางบ่อ ประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง : เทศบาลตาบลบางบ่อ เทศบาลตาบลคลอง
สวน เทศบาลตาบลคลองด่าน และเทศบาลตาบลบางพลีน้อย อบต. 6 แห่ง : บางเพรียง บ้านระกาศ คลองด่าน
บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง
(3) อาเภอบางพลี ประกอบด้วยเทศบาล 1 แห่ง : เทศบาลตาบลบางพลี อบต. 6 แห่ง : บางพลี
ใหญ่ บางแก้ว บางโฉลง บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ
(4) อาเภอพระประแดง ประกอบด้วยเทศบาล 3 แห่ง : เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล
เมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้าผึ้ง บาง
กะเจ้า และบางกอบัว
(5) อาเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบาล 2 แห่ง : เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์
และเทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า อบต. 4 แห่ง : บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ
(6) อ าเภอบางเสาธง ประกอบด้ ว ยเทศบาล 1 แห่ ง : เทศบาลต าบลบางเสาธง อบต.
2 แห่ง : ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจรเข้ใหญ่
ตำรำงที่ 1.1 แสดงจำนวนหมู่บ้ำน ตำบล เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2560
อำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ตำบล

หมู่บ้ำน

เทศบำล

อบต.

(แห่ง)

(แห่ง)

(แห่ง)

(แห่ง)

จังหวัดสมุทรปรำกำร 1,004.09

50

394

18

29

เมืองสมุทรปรำกำร

190.55

13

90

7

5

พระประแดง
บำงพลี
พระสมุทรเจดีย์
บำงบ่อ
บำงเสำธง

73.37
243.89
120.38
245.01
130.89

15
6
5
8
3

67
83
42
74
38

3
1
2
4
1

6
6
4
6
2

หมำยเหตุฯ
1 เทศบาลนคร
4 เทศบาลเมือง
13 เทศบาลตาบล
1 เทศบาลนคร
1 เทศบาลเมือง
5 เทศบาลตาบล
3 เทศบาลเมือง
1 เทศบาลตาบล
2 เทศบาลตาบล
4 เทศบาลตาบล
1 เทศบาลตาบล

แหล่งที่มำ: ข้อมูลจากปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
รวบรวมโดย : สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๑๔

โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเข้ำถึงกำรบริกำร (กำรคมนำคมและกำรขนส่ง)
1) กำรคมนำคมทำงบก
1.1) ทำงหลวงสำยหลัก
ทางหลวงสายหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรปราการที่สาคัญ
ในพื้นที่มีทั้งหมด 17 สายทางซึ่งมีระยะทางรวม 219.62 กิโลเมตร ได้แก่
(1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด)
(3) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์)
(4) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 354 (ทางแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านทิศ
ตะวันตก)
(5) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3104 (ถนนเพชรหึงษ์)
(6) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3113 (ถนนปูเจ้าสมิงพราย)
(7) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3116 (ถนนบางปิ้ง-แพรกษา)
(8) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3117 (ถนนปานวิถี)
(9) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3243 (ถนนแหลมฟ้าผ่า)
(10) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์)
(11) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว)
(12) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์)
(13) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3413 (ถนนเลี่ยงเมืองบางบ่อ)
(14) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3701 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร์เวย์
ด้านซ้าย)
(15) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3702 (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร์เวย์
ด้านขวา)
(16) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3901 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด้านซ้าย)
(17) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3902 (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด้านขวา)
ทำงหลวงสำยรอง
ทางหลวงสายรอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท
สมุทรปราการ ที่ สาคัญในพื้นที่มีทั้งหมด 13 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวม 95.591 กิโลเมตร
(1) แยก ทล.หมายเลข 314 (กม.ที่ 14.800) - บ้านลาดกระบัง (ตอน
สมุทรปราการ)
(2) แยก ทล.หมายเลข 34 (กม.ที่ 18.165) - อ่อนนุช
(3) แยก ทล.หมายเลข 3344 (กม.ที่ 15.568) - บ้านบางพลีใหญ่
(4) แยก ทล.หมายเลข 34 (กม.ที่ 26.150) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(5) แยกทล.หมายเลข ฉช. 3001 (กม.ที่ 11.485) - บ้านคลองนิยมยาตรา
(6) แยก ทล.หมายเลข 3 (กม.ที่ 60.250) - บ้านบางพลีน้อย
(7) แยก ทล.หมายเลข 3 (กม.ที่52.600) - เคหะบางพลี
(8) แยก ทลช.หมายเลข สป.5004 (กม.ที่ 3.520) - บ้านเทพราช
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๑๕

(9) แยก ทล.หมายเลข 3256 (กม.ที่ 17.085) -วัดกิ่งแก้ว
(10) แยก ทล.หมายเลข 3344 (กม.ที่ 13.750) - สุขุมวิท
(11) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 (กม.ที่ 5.317) - บางขุนเทียน
(12) แยก ทล.หมายเลข 3 (กม.ที่ 49.035) - เทพารักษ์
(13) แยก ทล.หมายเลข 34 (กม.ที่ 29.800) - รร.คลองหลุมลึก
เส้นทำงกำรคมนำคมอื่น ๆ ที่สาคัญจังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีทางหลวงสายหลัก -สายรองแล้ว ยังมี
ทางหลวง พิเศษซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทางพิเศษสายมอเตอร์เวย์
และทางด่วนกาญจนาภิเษกที่เชื่อมต่อสายบางพลี -สุขสวัสดิ์ ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
พร้อมทั้งมี สะพานแขวนข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จานวน 2 แห่ง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพานภูมิพล 1
สะพานภู มิ พล 2 รวมทั้ ง ทางเชื่ อ มเส้ น ทางด่ ว นกาญจนาภิ เ ษกลายบางพลี -สุ ข สวัส ดิ์ กั บถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม (ช่วง บางหัวเสือ) และทางพิเศษบูรพาวิถี (ช่วงด่านบางแก้ว) และมีโครงข่ายเชื่อมโยงถนนสา ย
หลักสายรองที่ถ่ายโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จานวนทั้งสิ้น 82 สายทาง ซึ่งเส้นทางคมนาคม
หลักในจังหวัดฯ จะใช้ในการ ขนส่งสินค้าของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของจังหวัดฯ และพื้นที่
ติด ต่ อ ใกล้ เ คีย ง ทาให้ มีป ริ ม าณ การจราจรหนาแน่ น และติ ด ขัด ในชั่ว โมงเร่ ง ด่ ว นส่ ง ผลให้ เกิ ด วิ กฤตด้ า น
การจราจรอย่างหนัก ประกอบกับจังหวัด ฯ ได้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมสมุทรปราการ ฉบับปี พ.ศ. 2556
ซึ่งได้กาหนดแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง ในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2557 - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ภำพที่ 1.6 แผนภำพผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่งในพื้นที่
2) กำรคมนำคมทำงน้ำ
จังหวัดสมุทรปราการมีท่าเทียบเรือขนส่งโดยสารสาธารณะ และท่าขนส่งสินค้าที่สาคัญ
รวม 32 แห่ง และมีท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันจานวน 53 ท่าโดยมีท่าเทียบเรือที่สาคัญ ดังนี้
- ท่าเรือวิบูลย์ศรี ตั้งอยู่ที่ตาบลปากน้า อาเภอเมืองบางประกอก
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- ท่าเรือพระประแดง ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอาเภอพระประแดง
- ท่าเรือคลองด่าน ตั้งอยู่ที่ตาบลคลองด่าน อาเภอบาบ่อ
- ท่าห้องเย็น ตั้งอยู่ที่ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ
- ท่าสะพานปลา ตั้งอยู่ที่ตาบลท้ายบ้าน อาเภอเมืองสมุทรปราการ
- ท่าเรือข้ามฝากเภทรา ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากระหว่างอาเภอพระประแดงฝั่ง
ตะวันตกและตะวันออก
- ท่าเรืออายิโนะโมะโต๊ะ อยู่ในเขตอาเภอพระประแดง ใช้บรรทุกยานพาหนะข้ามฟากไป
ยัง บริเวณท่าเรือข้ามฟาก อาเภอบางเสาธง
3) กำรคมนำคมทำงอำกำศ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ ( Suvarnabhumi
International Airport) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่สาคัญของประเทศไทย ภูมิภาค และของโลก
ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ประมาณกิโลเมตรที่ 15 ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจาก
ใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2549 นับเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ขนาด
ใหญ่ที่สุดของไทย (เนื้อที่ 20,000 ไร่) มีปริมาณผู้โดยสารสูงถึง 58 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อ
ชั่วโมง และรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี ขณะนี้กาลังขยายเฟส 2 เพื่อเพิ่มหลุมจอดอีก 28
หลุมจอด และเพิ่มทางวิ่งจาก 2 รันเวย์เป็น 4 รันเวย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับ
ผู้ โดยสารได้ 85 ล้ านคนต่อปี และเป็ นส่ วนส าคัญในการผลั กดันให้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
ศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค โดยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินประตูสู่เอเชีย และเป็น
แหล่งกาเนิดกิจกรรมการขนส่งขนาดใหญ่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมหนาแน่น เขตพาณิชยกรรม เขตแหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคตคาดว่าแหล่งกาเนิดกิจกรรมเหล่านี้จะขยายตัว และก่อให้เกิดปริมาณการเดินทางหลากหลายรูปแบบ
4) กำรคมนำคมระบบรำง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
หมอชิต - สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยแนว
เส้นทางโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานคร ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับ
ตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนว
เส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนน
สุขุมวิท ผ่านคลองสาโรง ผ่านแยกเทพารักษ์แยกปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวน
รอบนอกด้านใต้แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท
จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยก
สายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศ
ตะวันตก และลดระดับเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบารุง
สถานี ร ถไฟฟ้าสายสี เขียว ช่ว งแบริ่ง – สมุทรปราการประกอบด้ว ยสถานีทั้งหมด 9
สถานี ได้แก่ สถานีสาโรง สถานีปู่เจ้าสมิงพราย สถานีเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีสมุทรปราการ
สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด และสถานีเคหะสมุทรปราการ โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อกับ
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ระบบขนส่งมวลชนสายอื่น ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟต์
ห้องน้า ป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย
ปัจจุบันการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.
2561 สามารถช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่มาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง

ภำพที่ 1.7 แสดงสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปรำกำร
แหล่งที่มำ : กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ (วงแหวนกำญจนำภิเษก)
โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มีระยะทางทั้งสิ้น 23.6
กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กิโลเมตร และโครงสร้างทางยกระดับ 11 กิโลเมตร และมีสถานี
ทั้งสิ้น 17 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี
แนวเส้นทางโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ เริ่มจากจุด เชื่อมต่อ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณสถานีเตาปูน โดยเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดิน แล้ว
เบี่ยงเข้าสู่ ถนนสามเสน ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ คลองบางลาพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร แยกผ่านฟ้า เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร เข้าสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้า
เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเรียนใหญ่ เข้าสู่
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ จากนั้นเปลี่ยนเส้นทางยกระดับผ่านแยกถนนจอมทองเข้าสู่
ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร เข้าสู่ราษฎร์บูรณะข้ามคลอง แจงร้อน
ผ่าน สามแยกพระประแดง และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณครุใน โดยมีแผนก่อสร้างโครงการและทดสอบระบบในปี
พ.ศ. 2560 - 2565 ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
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หน้าที่ ๑๘

ภำพที่ 1.8 แนวเส้นทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน - รำษฎร์บูรณะ (วงแหวนกำญจนำภิเษก)
แหล่งที่มำ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-สำโรง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภท
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น
30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้าเงินที่สถานีรัชดา (สถานี
ลาดพร้าวของสายสีน้าเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยก
ลาสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 และสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสาโรง
โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อม
ต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนว
ถนนลาดพร้าว โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาของกรุงเทพมหานครที่แยกฉลองรัช และยกระดับ
ข้ามทางด่วนฉลองรัชจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์
เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทางแยกลาสาลี ต่อจากนั้นแนวเส้นทางจะยกระดับข้ามทางแยกต่าง
ระดับพระราม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และ
ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเลี้ยว
ขวา อีกครั้งไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบ
ริ่ง- สมุทรปราการ ที่สถานีสาโรง และสิ้ นสุดแนวเส้ นทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย รวมระยะทางทั้งสิ้ น
ประมาณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 23 แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบารุง 1 แห่ง อาคารและ
ลานจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม
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หน้าที่ ๑๙

ภำพที่ 1.9 แนวเส้นทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-สำโรง
แหล่งที่มำ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ้นจานวน 6,324
แห่ง (รวมในนิคมอุตสาหกรรม) เงินทุน 605,039.76 ล้านบาท มีคนงานจานวน 451,233 คน แบ่งเป็น
คนงานชายจ านวน 261,897 คน และคนงานหญิ ง 189,336 คน นั บ ได้ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจานวนมากที่สุดในประเทศ
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นแหล่ งวัตถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศ และเป็นคลั งสินค้าที่ส าคัญ
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการ
ลดต้นทุน การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจานวน
มาก และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญ ได้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/โลหะขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อาหาร อุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ์พลาสติ ก อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อุ ตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุ ปกรณ์ และ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม
จากข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว จะเห็นว่าจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง จาก 7,766 แห่ง เหลือ 6,342 แห่ง คิดเป็นลดลง 18.34 % เนื่องจาก ในปี 2562 เมื่อ
พ.ร.บ โรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีแรงม้าน้อยกว่า 50 แรงม้า 50 คน จะไม่ถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และทาให้จานวนโรงงานที่มีแรงม้า
น้อยกว่า 50 แรงม้า 50 คน จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินการได้อย่างเสรี โดยไม่
ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก่อน และโรงงานที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) ไม่ต้องขอ
อนุญาตต่ออายุใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งจากเดิมที่กาหนดให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุก
5 ปี จะทาให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับกระบวนการ ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประกอบกับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ สะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการยังเป็นที่น่าสนใจ
ของนักลงทุนอยู่ ส่วนข้อจากัดด้านการการลงทุน จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่สีม่วงเพียงส่วนน้อยที่จะสามารถ
รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ และติดข้อจากัดเรื่องผังเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และการขยายการ
ลงทุน รวมถึงสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทาให้การลงทุนและการขยายการ
ลงทุน มีมูลค่าไม่สูงมาก และที่ดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้การลงทุนภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น
ประกอบกับภาครั ฐให้ การส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (EEC)
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หน้าที่ ๒๐

ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และให้สิทธิพิเศษในการลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างสูง ซึ่ง
ดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า จึงส่งผลทาให้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเติบโตในอัตราที่ต่า
นิคมอุตสำหกรรม การแบ่งพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
หรือ การบริการ
2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบ
อุต สาหกรรมพาณิช ยกรรม หรื อ กิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประกอบอุ ต สาหกรรมหรื อ พาณิ ช ยกรรม
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
หรือความจาเป็นอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยของที่นาเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งจังหวัดสมุ ทรปราการมีนิคมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 4 แห่งประกอบด้วย
1) นิคมอุตสาหกรรม บางปู (Bangpoo Industrial Estate)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 34-37 ถ.สุ ขุมวิท ต.บางปูใหม่ และ ต.
แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ห่ างจากสนามบินสุว รรณภูมิ 25
กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 37 กิโลเมตร ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร และ
มีพื้นที่โครงการทั้งหมดจานวน 5,472 - 2-68 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจานวน 3,659 - 0-96 ไร่
เขตประกอบการเสรีจานวน 377-3-56 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์จานวน 149-1-60 ไร่ และพื้นที่
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกจานวน 1,286-0-56 ไร่
2) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 136/2 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ
20 กิโลเมตร สนามบิ นดอนเมือง 50 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร ท่าเรือมาบตาพุด 150
กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมบางปู 25 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 23 กิโลเมตร สถานที่ตาก
อากาศบางปู 24 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ 30 กิโลเมตร กรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร และมีพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 1,004 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 781.5 ไร่ เขตสานักงาน 14 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวก 194 ไร่
3) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เป็นนิคมร่วมดาเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ในเขตตาบลคลองสวน เปร็ง บ้านระกาศ และบางพลี
น้อย อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากสนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิประมาณ 20 กิโลเมตร ถูกแบ่ง
พัฒนาออกเป็น 3 เฟส มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,000 ไร่ เป็นพื้นที่ขาย 3,020 ไร่
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) มีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ การเดินทางจากนิคมฯ
สู่ศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ เช่น สถานีแยกและบรรจุสินค้ากล่องลาดกระบัง เขตปลอด
ภาษีศุลกากร สนามบินสุ วรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือแหลมฉบัง สามารถทาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ทาให้นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เหมาะสาหรับเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย
ประเภท
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อุตสาหกรรมที่ถู กส่ ง เสริม ในนิ คมอุต สาหกรรมเอเซีย (สุ ว รรณภูมิ ) ประกอบด้ว ย
อุ ต สาหกรรม โลจิ ส ติ ก ส์ การค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละศู น ย์ ข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ และศูนย์ฝึกฝนและวิจัยพัฒนา โดย
เป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการชั้นนาจากหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น Hino Motors Manufacturing (Thailand)
Ltd., บริษัท NGK Ceramics (Thailand) Co., Ltd., บริษัท Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd., บริษัท
Topre (Thailand) Co., Ltd.
4) นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)
ปีที ่ก ่อ ตั ้ง 2556 ตั้ ง อยู่ ที่ ถนนบางพลี -ต าหรุ ต าบล แพรกษา อ าเภอเมือ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ร วม 742 ไร่ 1 งาน 20.70 ตารางวา การจัดสรรที่ดิน
แบ่ง เป็น พื้น ที่ส าธารณูป โภคโครงการจานวน 50 แปลง และพื้นที่เ พื่อ ขายจานวน 69 แปลง ความ
คืบ หน้า ในการพัฒ นาโครงการ ด้า นงานพัฒ นาที่ดิน แล้ว เสร็จ ร้อ ยละ 70 และงานก่อ สร้า งของ
สาธารณูปโภคส่วนกลาง แล้วเสร็จร้อยละ 80 ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ ปี พ.ศ. 2560 – 2562
ระยะทางจากสถานที่ต่าง ๆ โดยอยู่ติดกับสนามกอล์ฟบางปู ห่างจากสถานตากอากาศบางปู 6.20 กิโ ลเมตร
สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 37 กิโ ลเมตร ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโ ลเมตร ท่าเรือ
แหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

ภำพที่ 1.10 แสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู

ภำพที่ 1.11 แผนภำพแสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
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ภำพที่ 1.12 แสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)

ภำพที่ 1.13 แสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู (เหนือ)
ภำคเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ทาเกษตรกรรมลดลง เนื่องจากการพัฒนาเมือง การขยายตัวของ
ภาค อุตสาหกรรม และความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับราคาที่ดินมีราคาสูง ทาให้เกษตรกรที่เคย
เป็นเจ้าของที่ดิน เมื่อประสบปัญหาในการทาการเกษตรก็เริ่มทยอยขายที่ดินให้กับนายทุน จากข้อมูลของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 211,421 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 33.71 พื้นที่ใช้ประโยชน์นอก การเกษตรจานวน 402,511 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.53 และพื้นที่
ป่าไม้/ชายเลน จานวน 13,626 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.39 จากตารางข้อมูลพบว่าเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.13 ดังตาราง
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ตำรำงที่ 1.2 แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2555 - 2560

แหล่งที่มำ : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รวบรวมโดย : สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
ภำคกำรท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีที่สาคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับ
กรุงเทพฯ และจังหวัด ปริมณฑลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้
สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วัน จึงทาให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผล มาจากการเดินทางที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบ
จราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ One Day Trip และศักยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยสามารถจาแนกแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้
ประชำกรและโครงสร้ำงประชำกร
จานวนประชากร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเป็นอันดับ 14
ของประเทศ และอันดับ 2 ของ ภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นจังหวัดฯ รองรับการ
ขยายตัวจากกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ ทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการและการกระจายตัวของประชากร จึงทาให้ จังหวัดฯ มีประชากรที่ย้ายถิ่นจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่
เป็นจานวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้าย ที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่แจ้งย้ายที่อยู่เข้ามา
อาศัยทาให้จานวนประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจานวนประชากรตามทะเบียน ราษฎรเกือบเท่าตัว (บทวิเคราะห์
อยู่ในหัวข้อที่ 1.7 ลักษณะทางสังคม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทางานจะมีรายชื่ออยู่ใน ทะเบียนราษฎร
ต่ากว่ า กลุ่ ม อื่ น โดยข้ อ มู ล ณ เดื อ นมี น าคม 2561 จั งหวั ด ฯ มี ป ระชากรตามทะเบีย นราษฎรทั้ ง สิ้ น
1,315,378 คน แยกเป็นชาย 629,431 คน หญิง 685,947 คน ซึ่งจะพบว่าประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการ มากที่สุด รองลงมาคืออาเภอบางพลี และอาเภอพระประแดง ตามลาดับ
โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ เปรียบเทียบกับจานวนประชากรต่อพื้นที่จังหวัดฯ โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,310.02 คนต่อตารางกิโลเมตร
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ตำรำงที่ 1.3 แสดงจำนวนประชำกรแยกตำมอำเภอ ณ มีนำคม 2561

แหล่งที่มำ : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2561
1) ประชากรตามทะเบียนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น
1,315,378 คน แยกเป็นชาย 629,431 คน หญิง 685,947 คน ซึ่งจะพบว่ามีประชากรตามทะเบียน
ราษฎรในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมาคือ อาเภอบางพลี และอาเภอพระประแดง
ตามลาดับ และประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่อาเภอเมือง สมุทรปราการ รองลงมาคือ อาเภอ
พระประแดง และอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ดังตารางที่ 1.3
ตำรำงที่ 1.4 แสดงจำนวนประชำกรแยกตำมอำเภอ ณ เดือนมีนำคม 2561

แหล่งที่มำ : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2561
2) ประชากรแฝง อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรปราการยังมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร และเดินทางเข้า มาทางานไปเช้า – เย็นกลับ ซึ่งทาให้ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมากกว่า
ประชากรที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร จากการ สารวจข้อมูลสัดส่วนประชากรแฝงของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยสานักวิจัยเศรษฐกิจและการประเมินผลของบริษัทเอก เซลเลนท์บิสเนส จากัด พบว่า จังหวัดฯ มีสัดส่วน
ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 51.1 ประชากรที่ไม่มี ชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ
47.5 และประชากรที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ประมาณร้อยละ 1.4 ของจานวน ประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่
จริง ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์คาดการณ์จังหวัดสมุทรปราการน่าจะมีประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยจริง และเข้ามา
ทางานทั้งสิ้นประมาณ 2,574,125 คน ซึ่งประกอบด้วยประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จานวน
1,315,378 คน ประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จานวน 1,222,709 คน และประชากรที่เดินทาง
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แบบไปเช้า - เย็น กลับ จานวน 36,038 คน ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของภาครัฐที่จะให้บริการ และดูแลใน
เรื่องของสุขอนามัย การศึกษา และ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอและทั่วถึง

ภำพที่ 1.14 แสดงสัดส่วนประชำกรที่เข้ำมำอยู่อำศัยจริงและเข้ำมำทำงำนของจังหวัดสมุทรปรำกำร
3.1.2 กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำวกำรณ์ แ ละศั ก ยภำพ
3.1.2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งสิ้นจานวน 6,324 แห่ง (รวมใน
นิคมอุตสาหกรรม) เงินทุน 605,039.76 ล้านบาท มีคนงานจานวน 451,233 คน แบ่งเป็นคนงานชาย
จานวน 261,897 คน และคนงานหญิง 189,336 คน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จานวนมากที่สุดในประเทศ
จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่ งวัตถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศ และเป็นคลั งสินค้าที่ส าคัญ
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการ
ลดต้นทุน การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจานวน
มาก และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญ ได้แก่
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/โลหะขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อาหาร อุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ์พลาสติ ก อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อุ ตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุ ปกรณ์ และ
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม
จากข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว จะเห็นว่าจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง จาก 7,766 แห่ง เหลือ 6,342 แห่ง คิดเป็นลดลง 18.34 % เนื่องจาก ในปี 2562 เมื่อ
พ.ร.บ โรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีแรงม้าน้อยกว่า 50 แรงม้า 50 คน จะไม่ถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และทาให้จานวนโรงงานที่มีแรงม้า
น้อยกว่า 50 แรงม้า 50 คน จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินการได้อย่างเสรี โดยไม่
ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก่อน และโรงงานที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) ไม่ต้องขอ
อนุญาตต่ออายุใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งจากเดิมที่กาหนดให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทุก
5 ปี จะทาให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับกระบวนการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563
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ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประกอบกับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยง
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ สะดวกต่อ การคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการยัง
เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอยู่ ส่วนข้อจากัดด้านการการลงทุน จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่สีม่วงเพียงส่วน
น้อยที่จะสามารถรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ และติดข้อจากัดเรื่องผังเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
และการขยายการลงทุน รวมถึงสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทาให้การ
ลงทุนและการขยายการลงทุน มีมูลค่าไม่สูงมาก และที่ดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้การลงทุน
ภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น ประกอบกับภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และให้สิทธิพิเศษใน
การลงทุนในพื้นที่ค่อนข้างสูง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า
จากการพัฒนาเป็นเมืองที่รองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ มีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ผ่านจากหมอชิต–สมุทรปราการ สิ้นสุดสถานีเคหะสมุทรปราการ และบางสถานีเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สายอื่นๆ โดยได้เปิดทาการแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทาให้ช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่
ประชาชน ที่มาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีก
ทางหนึ่ ง อั น จะส่ ง ผลให้ จั งหวัด สมุท รปราการมีแ นวโน้ม สู่ ก ารเป็น เมื องที่ อยู่ อาศัย รองรับ การเติ บโตของ
กรุงเทพฯ ได้มากขึ้น
สาหรับสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวน 6,324 แห่ง มากที่สุดในอาเภอบางพลี และ
อาเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีเงินทุนจดทะเบียน 605,039.76 ล้านบาท โดยสถานประกอบการในอาเภอ
เมืองสมุทรปราการมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 199,463.36 ล้านบาท หากวิเคราะห์จานวนคนงาน พบว่า มี
จานวนคนงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวม 451,233 คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็นผู้ ชาย จานวน
261,897 คนและผู้หญิง 189,336 คน ซึ่งคนงานส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ มากที่สุดกว่า 148,077 คน และอยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมน้อยที่สุด
พื้นที่อาเภอบางบ่อ 14,084 คน ดังตารางที่ 1.4
ตำรำงที่ 1.5 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงำน จำแนกรำยอำเภอ พ.ศ. 2562
(รวมโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม)
สถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม

เงินทุน (บำท)

รวมยอด

6,324

เมืองสมุทรปราการ

อำเภอ

คนงำน (คน)
รวม

ชำย

หญิง

605,039.76

451,233

261,897

189,336

1,775

199,463.36

148,077

83,721

64,356

บางบ่อ

315

43,623.21

14,084

8,813

5,271

บางพลี

1,877

125,284.98

113,568

63,735

49,833

พระประแดง

917

85,083.89

71,873

42,695

29,178

พระสมุทรเจดีย์

613

30,369.56

32,763

19,638

13,125

บางเสาธง

827

121,214.76

70,868

43,295

27,573

แหล่งที่มำ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๒๗

เศรษฐกิจภำคเกษตรกรรม
จั งหวัดสมุท รปราการมีพื้น ที่ทาเกษตรกรรมลดลง เนื่ องจากการพัฒ นาเมื อง การขยายตัว ของ
ภาคอุตสาหกรรม และความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับราคาที่ดินมีราคาสูงทาให้เกษตรกรที่เคย
เป็ นเจ้าของที่ดิน เมื่อประสบปัญหาในการทาการเกษตรก็เริ่มทยอยขายที่ดินให้ กับนายทุน จากข้อมูลของ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ.2559 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 211,529 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.71 พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จานวน 402,301 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 64.11 และพื้นที่ป่าไม้/
ชายเลน จานวน 13,727 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.18 จากตารางข้อมูลพบว่าเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 -2559 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.09 ดังตารางที่ 1.5
ตำรำงที่ 1.6 แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2555 – 2559
ปี พ.ศ.

เนื้อที่
ทั้งหมด

เนื้อที่
ป่ำไม้

เนื้อที่
ใช้ประโยชน์
ทำง
กำรเกษตร

เนื้อที่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร

นาข้าว
2555
2556
2557
2558
2559

627,558
627,558
627,558
627,558
627,558

6,995
8,642
14,866
14,386
13,727

211,838
211,449
211,421
211,704
211,529

41,377
41,505
41,319
41,486
41,512

นา
ข้าว
0
0
0
0
0

นาข้าว
7,108
7,191
7,163
7,188
7,179

เนื้อที่กำรใช้
ประโยชน์
ทำง
กำรเกษตร

นาข้าว

นาข้าว

358
323
322
322
323

162,995
162,430
162,617
162,708
162,516

408,725
407,467
401,270
401,469
402,301

แหล่งที่มำ: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภำคเกษตร
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงปี พ.ศ.
2556 – 2559 พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 ภาคเกษตรมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมเท่ากับ 2,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.36
(มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2558 จานวน 2,336 ล้านบาท) ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของภาค
เกษตรหลัก ๆ มาจากด้านการประมง ที่เพิ่มขึ้นตลอด ในช่วง 3-4 ปีหลัง กลับมีมูลค่าลดลงในปี พ.ศ. 2558
โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรที่เหลือเป็นมูลค่าจากเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
ภาคเกษตร

6,000

เชิงเส้น (ภาคเกษตร)

มูลค่า (ล้านบาท)

5,000
4,000
3,000
2,000

y = -260.23x + 4590.9

1,000
0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ภำพที่ 1.15 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรของจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี พ.ศ. 2548 - 2558
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563
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การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยศักยภาพที่สาคัญ
หลัก ๆ 3 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านการประมง และด้านปศุสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้ำนเกษตรกรรม
พื้นที่การเกษตรและจานวนครัวเรือนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการมี
ครัวเรือนเกษตรกร จานวน 10,483 ครัวเรือน และมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทั้งสิ้น 150,752
ไร่ โดยอาเภอบางบ่อมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด คือ 52,321 ไร่ รองลงมาอาเภอบางเสาธง 35,855 ไร่
อาเภอบางพลี 26,353 ไร่ พระสมุทรเจดีย์ 20,048 ไร่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ 13,955 ไร่ และอาเภอ
พระประแดง 2,220 ไร่ ดั ง ตารางที่ 1.10 เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากตารางดั ง กล่ า วจะพบว่ า จั ง หวั ด
สมุทรปราการมีแนวโน้มพื้นที่การเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากเจ้าของที่ดินที่ให้เกษตรกรเช่าทากิน
ได้เริ่มทยอยขายที่ดินให้กับนายทุน และประกอบกับมีนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เคย
ทาเกษตรกรรม สาหรับครัวเรือนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) จึงทาให้เกษตรกรมาขึ้น
ทะเบียนครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ตำรำงที่ 1.7 แสดงข้อมูลพื้นที่กำรเกษตรและจำนวนครัวเรือนเกษตรกรแยกตำมรำยอำเภอ
พ.ศ. 2558-2560
พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

อำเภอ

พื้นทีท่ ั้งหมด
(ไร่)

พื้นที่
กำรเกษตร
(ไร่)

ครัวเรือน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)

พื้นทีท่ ั้งหมด (ไร่)

พื้นที่
กำรเกษตร
(ไร่)

ครัวเรือน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)

พื้นทีท่ ั้งหมด
(ไร่)

พื้นที่
กำรเกษตร
(ไร่)

ครัวเรือน
เกษตรกร
(ครัวเรือน)

เมืองฯ

119,093.75

12,819

824

119,093.75

13,672

824

119,098

13,955

882

พระประแดง

45,856.25

3,735

991

45,856.25

2,380

1,002

45,855

2,220

1,092

บางพลี

152,431.25

23,439

1,545

152,431.25

25,943

1,545

152,430

26,353

1,639

บางบ่อ

153,131.25

68,497

3,422

153,131.25

54,603

3,439

153,129

52,321

3,463

พระสมุทรเจดีย์

75,237.50

43,369

1,329

75,237.50

20,205

1,329

75,236

20,048

1,420

บางเสาธง

81,806.25

26,755

2,017

81,806.25

35,450

2,022

81,809

35,855

1,987

รวม

627,556.25

178,614

10,128

627,556.25

152,253

10,161

627,557

150,752

10,483

รวบรวมโดย : สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มำ: สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ขนาดพื้นที่แปลงจากตารางกิโลเมตรจากแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (ปี 2558-2560)
ศักยภำพกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
1) ข้อมูลพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
อาทิเช่น ข้าว พืชผัก ไม้ผล รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของ
จังหวัดจากตารางข้อมูลในปี 2560
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๒๙

ข้ำว จากข้อมูลตามตารางที่ 1.7 ข้าวนาปีปลูกในพื้นที่ 2 อาเภอ รวม 20,224 ไร่ โดยมี
พื้นที่ปลูกที่อาเภอบางบ่อ จานวน 15,322 ไร่ อาเภอบางเสาธง 4,902 ไร่ สาหรับพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ปลูก ได้แก่ พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 ฯลฯ ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกข้าวทั้งสอง
อาเภอดังกล่าวอยู่ในเขตเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2556 พืชผักที่สาคัญ ได้แก่ กระเฉด ข่า ตะไคร้ ตามตารางที่ 1.13
กระเฉด มีแหล่งปลูกที่สาคัญในพื้นที่ 3 อาเภอ รวมพื้นที่ 595 ไร่ ปลูกมากที่ สุดที่อาเภอ
บางพลี 380 ไร่ รองลงมาที่อาเภอบางเสาธง 215 ไร่ และอาเภอเมืองสมุทรปราการ 1 ไร่
ข่ำ/ตะไคร้ ส่ว นใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกบนคันบ่อเลี้ยงปลา/กุ้ง และบริเวณบ้ าน เพื่อไว้
บริ โภคในครัวเรื อนและเป็ นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีพื้นที่ปลู กข่า ทั้งสิ้ น 3,014 ไร่ ปลูกมากที่อาเภอบางบ่อ
1,961 ไร่ รองลงมาอาเภอบางเสาธง 1,031 ไร่ สาหรับตะไคร้ มีพื้นที่ปลูกรวม 1,938 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่
อาเภอบางบ่อ 991 ไร่ รองลงมาอาเภอบางเสาธง 915 ไร่
ไม้ผลมีการปลูกกระจายอยู่ทุกอาเภอ ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้าว้า กล้วยหอม มะพร้าวอ่อน
มะม่วง มีพื้นที่ปลูกรวมกันทุกชนิด จานวน 7,522 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่อาเภอบางบ่อ พื้นที่
2,819 ไร่ รองลงมาอาเภอบางเสาธง 2,295 ไร่ และอาเภอบางพลี 1,799 ไร่
กล้วย เกษตรกรนิยมปลูกกล้วย 2 ชนิด คือ กล้วยน้าว้าและกล้วยหอม สาหรับกล้วยน้าว้า
มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น จานวน 2,677 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่อาเภอบางเสาธง จานวน 1,009 ไร่ รองลงมาอาเภอ
บางบ่อ 613 ไร่ และอาเภอบางพลี 442 ไร่ และกล้วยหอม มีพื้นที่ปลูกรวม 669 ไร่ ปลูกมากในพื้นที่อาเภอ
บางเสาธง 510 ไร่ รองลงมาอาเภอพระประแดง 121 ไร่ และอาเภอบางบ่อ 19 ไร่
มะพร้ำว เกษตรกรนิยมปลูกทั้งมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน สาหรับมะพร้าวอ่อน มีพื้นที่
ปลูกรวม 1,496 ไร่ ปลูกมากในอาเภอบางบ่อ 787 ไร่ รองลงมาอาเภอพระประแดง 293 ไร่ และอาเภอ
บางเสาธง 219 ไร่ และมะพร้าวแก่ มีพื้นที่ปลูกรวม 2,305 ไร่ ปลูกมากที่อาเภอบางบ่อ 883 ไร่ รองลงมาอาเภอ
บางเสาธง 723 ไร่ และอาเภอพระประแดง 369 ไร่
มะนำว มีพื้นที่ปลูกรวม 282 ไร่ ปลูกมากที่อาเภอพระประแดง 202 ไร่ รองลงมาที่อาเภอ
บางพลี 23 ไร่ และอาเภอเมืองสมุทรปราการ 20 ไร่
ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีการปลูกและจาหน่ายในเชิงพาณิชย์สามารถสร้างรายได้ และเป็น
อาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่อาเภอพระประแดง ได้แก่ โกสน ปาล์มประดับ หมากผู้หมากเมีย และไม้ประดับ
โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้อื่นที่สาคัญ ตามตารางที่ 1.15
โกสน มีพื้นที่ปลูกรวม 17 ไร่ ปาล์มประดับ 17 ไร่ หมากผู้หมากเมีย 50 ไร่
ด้ำนกำรประมง
1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จากสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่เหมาะสม
กั บ การท าประมงน้ าจื ด และประมงชายฝั่ ง เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ บ างส่ ว นติ ด ชายฝั่ ง ทะเล ได้ แ ก่ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ อาเภอบางบ่อ และอาเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การกาหนดเขตเหมาะสมสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (การเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลและสัตว์น้าจื ด)โดยวิเคราะห์จ ากปัจจัยการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าประกอบด้วยความ
เหมาะสมของดิน แหล่งน้า เส้นทางคมนาคมร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในเขตเหมาะสม
สาหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ 3 อาเภอ 11 ตาบล ได้แก่ อาเภอบางบ่อ (ตาบลคลองด่าน) อาเภอพระ
สมุทรเจดีย์ (ตาบลนาเกลือ ในคลองบางปลากด บ้านคลองสวน แหลมฟ้าผ่า และปากคลองบางปลากด) อาเภอ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๓๐

เมืองสมุทรปราการ (ตาบลท้ายบ้าน ท้ายบ้านใหม่ บางปู บางปูใหม่ ปากน้า)สาหรับพื้นที่เหมาะสมสาหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอยู่ในพื้นที่ทั้ง 6 อาเภอ 50 ตาบล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ปลาน้าจืดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล ปลาสลิด และ
ปลาดุก การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าจื ดสามารถเพาะเลี้ ย งได้ ทุก อ าเภอ ส าหรั บปลานิ ล มีเ นื้ อที่ เ พาะเลี้ ย งรวม
48,218.65 ไร่เลี้ยงมากที่สุดอาเภอบางบ่อ 20,395.85 ไร่ รองลงมาอาเภอบางเสาธง 15,308.62 ไร่
และอาเภอบางพลี 10,598.67 ไร่ ปลาสลิด มีพื้นที่ พื้นที่รวม 9,860.74 ไร่ เลี้ยงมากที่ สุดที่อาเภอบางบ่อ
6,397.78 ไร่ รองลงมาอาเภอเมืองสมุทรปราการ 2,554.47 ไร่ และอาเภอบางพลี 685.07 ไร่ การเลี้ยง
ปลาดุก มีพื้นที่รวม 128.59 ไร่ เลี้ยงมากที่อาเภอบางบ่อ 107.12 ไร่ รองลงมาอาเภอเมืองสมุทรปราการ
10.23 ไร่ และอาเภอบางพลี 7.50 ไร่
เมื่อวิเคราะห์ ข้อมูลจากตารางจะพบว่าเกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยงปลานิลมากกว่าปลาสลิด
เนื่ องจากระยะเวลาการเลี้ ย งปลาสลิ ด ใช้ เ วลายาวนานมากกว่ าการเลี้ ย งปลานิ ล แต่ ปัจ จุบั นมี ก ารเลี้ ย ง
ผสมผสานระหว่างการเลี้ยงปลานิลกับกุ้งขาว หรือปลาสลิดกับกุ้งขาว เนื่องจากกุ้งขาวมีระยะเวลาการเลี้ยงสั้น
ประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถจับขายได้แล้ว
ตำรำงที่ 1.8 แสดงข้อมูลพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
อำเภอ

กำรเลี้ยงปลำนิล

กำรเลี้ยงปลำสลิด

กำรเลี้ยงปลำเบญจพรรณ

จำนวน
(รำย)

เนื้อที่ (ไร่)

จำนวน
(รำย)

เนื้อที่ (ไร่)

จำนวน
(รำย)

เนื้อที่
(ไร่)

อ.เมือง
สมุทรปราการ

103

1,885.26

130

2,554.47

2

10.23

อ.บางบ่อ

1,171

20,395.85

257

6,397.78

17

107.12

อ.บางพลี

584

10,598.67

25

685.07

6

7.50

อ.พระสมุทร
เจดีย์

3

0.77

-

-

2

2.25

อ.บางเสาธง

3

29.48

-

-

-

-

579

15,308.62

6

223.42

2

1.50

รวม

แหล่งที่มำ: สานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2561
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กุ้งเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงบริเวณพื้นที่ที่ติดชายฝั่ง
โดยเฉพาะกุ้งกุลาดามีพื้นที่เลี้ยงรวม 27,413 ไร่ เลี้ยงมากที่สุดในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ รองลงมาอาเภอบาง
บ่อ 365 ไร่ และอาเภอเมืองสมุทรปราการ 86 ไร่ สาหรับกุ้งขาวแวนาไมเกษตรกรนิยมเลี้ยงร่วมกับปลาชนิด
อื่น ๆ มีเนื้อที่เลี้ยงรวม 4,856 ไร่ เลี้ยงมาที่สุดในพื้นที่อาเภอบางบ่อ 3,520 ไร่ รองลงมาอาเภอพระสมุทร
เจดีย์ 790 ไร่ และอาเภอเมืองสมุทรปราการ 108 ไร่
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๓๑

ด้ำนปศุสัตว์
กุ้งเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงบริเวณพื้นที่ที่ติดชายฝั่ง โดยเฉพาะกุ้งกุลาดามีพื้นที่เลี้ยง
รวม 27,515.60 ไร่ เลี้ยงมากที่สุดในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จานวน 27,385.38 ไร่ รองลงมาอาเภอบาง
บ่อ 105.50 ไร่ และอาเภอเมืองสมุทรปราการ 25.17 ไร่ สาหรับกุ้งขาวแวนาไมเกษตรกรนิยมเลี้ย ง
ร่ว มกับ ปลาชนิ ดอื่น ๆ มีเนื้อที่เลี้ ย งรวม 3,876.57 ไร่ เลี้ ยงมากที่สุดในพื้นที่อาเภอบางบ่อ 2,091 ไร่
รองลงมาอาเภอพระสมุทรเจดีย์ 1,524 ไร่ และอาเภอเมืองสมุทรปราการ 183.29 ไร่ ดังตารางที่ 1.8
ตำรำงที่ 1.9 แสดงข้อมูลพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
ชนิดของกุ้ง
อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระสมุทรเจดีย์
บางเสาธง
รวม

กุ้งขำวแวนนำไม

กุ้งกุลำดำ

จำนวน (รำย)

เนื้อที่ (ไร่)

จำนวน (รำย)

เนื้อที่ (ไร่)

9
145
2
87
3
246

183.29
2,091.79
61.50
1,524.26
15.73
3,876.57

1
1
1,332
1,334

25.17
105.05
27.385.38
27,515.60

แหล่งที่มำ: สานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561
ข้อมูลเศรษฐกิจภำคกำรท่องเที่ยว
1) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่
หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิล ปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และ
ประเพณีที่สาคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับ กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วันจึงทาให้นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทาง
ที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบ จราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ
One Day Trip และศักยภาพด้านแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยสามารถจาแนกแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีส ถานที่ท่องเที่ยว
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นที่หลากหลาย ได้แก่ เมืองโบราณ องค์พระสมุทรเจดีย์ สถานตากอากาศ
บางปู ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ วัดหลวงพ่อโต ประเพณีรับบัว สงกรานต์พระประแดง เป็นต้น
3.1.2.2 บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ/รำยได้ในระดับมหภำคและ
ครัวเรือน
จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจส่วนใหญ่ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์
พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป การขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) และธุรกิจค้าขาย
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หน้าที่ ๓๒

ของภาคเอกชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล GPP พบว่าในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดในพื้นที่ จังหวัดฯ
จานวน 691,888 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ (GDP ของประเทศไทยจานวน 14,533,466 ล้านบาท)
คิดเป็นร้อยละ 4.76 รองจากกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และ ระยอง โดยมีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP :
Gross Provincial Product) สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 จานวน 6,496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ
(GPP Per Capita) อยู่ ที่ 337,026 บาท สู งเป็นอั นดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และภูเก็ต จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ปี พ.ศ. 2559 ณ ราคาประจ าปี พบว่า สั ด ส่ ว นโครงสร้ างเศรษฐกิจของจั งหวั ด
สมุทรปราการปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 42 การขนส่งร้อยละ 23 และการขายส่ง
ขายปลีกร้อยละ 14
ตำรำงที่ 1.10 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)
สูงสุด 5 อันดับแรก
ลำดับที่

จังหวัด

1
2
3
4
5

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา

GPP (ล้ำนบำท)

สัดส่วนต่อประเทศไทย (ร้อยละ)

4,730,212
912,498
897,117
691,888
399,176

32.54
6.27
6.17
4.76
2.74

แหล่งที่มำ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากการวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) ในช่วงปี
พ.ศ. 2548 - 2559 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีมูลค่าสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่าเท่ากับ 701,250 ล้านบาท และลดลงร้อยละ 7.05 ในปี พ.ศ. 2556 (มูลค่า GPP จานวน
651,809 ล้านบาท) ขณะที่ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมร้อยละ
0.53 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 655,304 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
จานวน 691,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.9

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๓๓

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้ำนบำท)
800,000

662,320

700,000
572,923

600,000

591,130

500,000
400,000

เชิงเส้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้ำนบำท))

413,321

452,179

y = 26520x + 438069

701,250
602,275
651,809

655,304

685,392

691,888

536,797

300,000
200,000
100,000
0

ภำพที่ 1.16 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สมุทรปรำกำร ณ รำคำประจำปี พ.ศ. 2548-2559
หากเปรียบเทียบมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) พบว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน ปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 337,026 บาท ซึ่งมี
มูลค่าสูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ รองจากระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร ปราจีนบุรี และภูเก็ต โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อ
คนสูงกว่า 3 แสนบาท ซึ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนในปี พ.ศ. 2559 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558
จานวน 2,946 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรในปี พ.ศ. 2559 เพิ่ม
สูงขึ้น จากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 1.1 ในขณะที่จังหวัดฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross
Provincial Product) เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.9 จะเห็นว่าผลิตภาพในการผลิตของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) ในปี พ.ศ. 2559 ต่ากว่า ปี พ.ศ. 2558
ตำรำงที่ 1.11 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita)
สูงสุด 10 อันดับแรก
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
ระยอง
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
ปราจีนบุรี
ภูเก็ต
สมุทรปราการ
สระบุรี

GPP per capita (บำท)
1,009,496
548,877
543,708
460,223
433,400
382,679
378,669
357,498
337,026
330,837

แหล่งที่มำ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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หน้าที่ ๓๔

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บำท)
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ภำพที่ 1.17 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) สมุทรปรำกำร ปี พ.ศ. 2548 – 2559
แหล่งที่มำ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สาหรับ การวิเคราะห์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2559 ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร (มูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดนอกภาคเกษตร จานวน 689,380 ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคเกษตรจานวน
2,508 ล้ านบาท คิ ดเป็ น สั ดส่ วน 99.64 ต่ อ 0.36 โดยผลิ ตภั ณฑ์นอกภาคเกษตรที่ มี มู ลค่าสู งที่ สุ ด ได้ แก่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จานวน 289,526 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ การขนส่ง/คมนาคม และสถานที่เก็บสินค้า
(Logistics) จานวน 159,121 ล้านบาท การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จานวน 95,300 ล้านบาท การเงินและการประกันภัย จานวน 25,483 ล้านบาท
สาหรับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่าเพียง 2,508 ล้านบาท ร้อยละ 0.36 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด
3.1.3 ข้ อ มู ล กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำวะแวดล้ อ ม และศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรม
3.1.3.1 ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างยั่งยืน สู่การพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
3) เพิ่มการอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยการเพิ่มช่องทางการต่อผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ และการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการบริการผู้ประกอบการ/ประชาชน มากขึ้น
4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่า
6) พัฒนา SMEs , วิสาหกิจชุมชนตามอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การเป็น Smart SMEs
7) ส่งเสริมการเชื่อมโยงหรือการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งระหว่าง SMEs , OTOP กับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
8) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
9) ส่ ง เสริ ม การร่ ว มกลุ่ ม ของภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม
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หน้าที่ ๓๕

3.1.3.2 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) โดยใช้หลักการ The McKinsey 7S Framework ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์องค์กร (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ) ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์
การบริหาร รูปแบบการจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการทางาน และค่านิยมร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ภำพที่ 1.18 องค์ประกอบกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) แบบ 7S
Framework of McKinsey
ตำรำงที่ 1.12 แสดงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors)
Strengths จุดแข็ง

Weaknesses จุดอ่อน

1. Structure (โครงสร้ำงองค์กร)
1. การแบ่งโครงสร้างการทางานเป็นกลุ่มงานมีความ
ชัดเจน และกระชับ

1. โครงสร้างอัตรากาลังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
2. การทางานยังไม่เป็นไปตามภารกิจงานของแต่ละ
กลุ่ม เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ

2. Strategy (กลยุทธ์)
1. มีการติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่เสมอ
2. มีนโยบายการทางานที่ชัดเจน ทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3. ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว
4. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัดทุกปี

1. การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. การทางานบางภารกิจมีความเร่งด่วน ไม่มีเวลาใน
การวางแผนการทางาน ทาให้งานอาจเกิดข้อผิดพลาด
และไม่คุ้มกับงบประมาณ
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หน้าที่ ๓๖

Strengths จุดแข็ง

Weaknesses จุดอ่อน

5. มีการปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายได้
3. Style (รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร)
1. การบริหารงานมีความคล่องตัว หากมีเรื่องด่วน
สามารถดาเนินการได้ทันที
2. มีการประชุมประจาเดือน ทาให้ทุกคนทราบ
ภาระกิจ ผลการดาเนินงานแต่ละกลุ่มงาน
3. มีทักษะในการบริหาร ภายใต้ข้อจากัดด้าน
งบประมาณ และบุคลากรไม่เพียงพอ
4. มีการบูรณาการข้อมูลจากทุกกลุ่มงาน
5. มีการบูรณาการงานร่วมกันทุกกลุ่ม เพื่อให้การ
ทางานที่ยากหรือเร่งด่วน บรรลุเป้าหมายภายใน
ระยะเวลากาหนดได้
4. Staff (บุคลำกร)

1. ขาดการจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่
ละกลุ่มงานในสานักงานฯ ที่เพียงพอ
2. ยังขาดการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้การปฏิบัติงาน
3. งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงต่อปริมาณงาน
ทาให้การบริหารงาน บริหารเงิน ทาได้ยาก

1. บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญกับตาแหน่งงาน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ที่จาเป็น
ต่อการทางานเสมอ
3. บุคลากรแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งเข้าร่วมอบรม
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการหาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ
4. บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมแทน
หัวหน้าหน่วยงานได้
5. บุคลากรมีความรวดเร็วต่อการตอบสนองนโยบาย
ของผู้นา
5. Skills (ทักษะ)

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
2. บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้าง แบบอัตราจ้าง
ชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ ทาให้รู้สึกว่าการทางาน
ไม่มั่นคง ส่งผลต่อการทุ่มเทในการทางาน
3. การเปลี่ยนแปลงระบบการทางานทาได้ยาก มี
ความเคยชินกับระบบการทางานแบบเดิม
4. ภาระงานที่มากทาให้บุคลากรบางส่วนไม่มีเวลาหา
ความรู้เพิ่มเติม

1. บุคลากรได้รับการอบรม เพิ่มทักษะ ในการทางาน
เสมอ
2. ผู้บริหารมีทักษะในการทางาน ภายใต้ข้อจากัด
ด้านงบประมาณ และบุคลากรไม่เพียงพอ ให้บรรลุ
เป้าหมายได้
3. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บริหารคน
6. System (ระบบกำรทำงำน)

1. มีกฎหมาย กฎระเบียบออกมาจานวนมาก ทาให้
ยากต่อการรับรู้ทุกเรื่อง
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทาให้
ทักษะการทางานที่ทาอยู่ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
ประสิทธิภาพพอในการทางานในปัจจุบัน ที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดขั้นตอน ลดเอกสาร
และมีความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๓๗

Strengths จุดแข็ง

Weaknesses จุดอ่อน

1. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานและแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณล่วงหน้า
3. มี พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทาให้เป็น
กรอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. มีการทางานที่เป็นระบบ ตามโครงสร้างการ
บริหารงาน
5. มีการมอบอานาจการทางาน ทาให้เกิดคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น
7. Shared Value (ค่ำนิยมร่วม)

1. การมีระบบการทางานที่มากเกินไปทาให้ขาดความ
คล่องตัว และล่าช้า
2. กฎหมายซ้าซ้อน เป็นภาระให้แก่ผู้ประกอบการ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดช่องว่างให้เกิดการใช้อานาจในทางมิชอบ
3. การพึ่งพาการทางานของที่ปรึกษา และขาดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากที่ปรึกษา
4. โครงข่ายเชื่อมโยงระบบงาน และฐานข้อมูลยัง
ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้ง
กระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

1. มีการนาค่านิยมของกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็น 1. ยังไม่สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้
ค่านิยมร่วมกันของสานักงานฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับปัจจัยภายนอกนั้น เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อด้านอุตสาหกรรม โดย
พิจารณาใน 6 มิติห ลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ภำพที่ 1.19 องค์ประกอบกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
แบบ PESTES Analysis)
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หน้าที่ ๓๘

ตำรำงที่ 1.13 แสดงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Factors)
Opportunities โอกำส

Threats อุปสรรค

1. Politics (กำรเมือง/นโยบำย/กฎเกณฑ์/กฎหมำย)
1. รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น
แผนพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ทาให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการดาเนินงาน
ชัดเจนมากขึ้น
2. นโยบายของรัฐบาล ให้การสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการ
รวมกลุ่มและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. นโยบายจังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทา
ให้ภาคอุตสาหกรรมให้ความสาคัญต่อการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
5. จังหวัดมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. Economic (เศรษฐกิจ)

1. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยังไม่เข้มแข็ง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. กฎหมายซ้าซ้อน เป็นภาระให้แก่ผู้ประกอบการ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดช่องว่างให้เกิดการใช้อานาจในทางมิชอบ
3. การประกาศเขตผังเมืองรวมเป็นอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
4. ค่าจ้างแรงงานในประเทศสูงเมื่อเทียบกับค่าจ้าง
แรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มอาเซียน
5. การจัด Zoning ระหว่างโรงงานกับชุมชนที่อยู่
อาศัย มีข้อจากัด เกิดปัญหาการร้องเรียนโรงงาน
การขยายโรงงาน

1. จังหวัดเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของจังหวัดด้านการพัฒนาเมือง เช่น
การขยายรถไฟฟ้าจากกรุงเทพสู่สมุทรปราการการ
ทาให้เดินทางสะดวกขึ้น ซึ่งได้เปรียบในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า
และบริการ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ และการค้าขายกับ
ต่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับ
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์
สาธารณูปโภค น้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต และสาธารณูปการ เอื้อประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

1. ระบบการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ยังไม่สมบูรณ์
เนื่องจากถนนสายหลักไม่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาช่องทางการจราจรไม่เพียงพอ มีรถติดสะสม
จานวนมากหลายเส้น
2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจ
SMEs ขาดการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการ
สร้างนวัตกรรม (R&D) ทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Technology Transfer)
3. ที่ดินราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
การลงทุนภาคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น
4. การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของต่างประเทศ
ทาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการย้ายฐานการ
ผลิตและการลงทุน
5. นโยบายเปิดการค้าเสรี ทาให้ภาคอุตสาหกรรม
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หน้าที่ ๓๙

Opportunities โอกำส

Threats อุปสรรค

4. เป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และ
ทางอากาศ ทาให้การขนส่งวัตถุดิบและสิ นค้าจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมีต้นทุนในการขนส่งต่า
5. มีศักยภาพและโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากที่สุดของ
ประเทศ (7,567 แห่ง) นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง
และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง
(Supply Chain)
3. Social (สังคมและวัฒนธรรม)

ต้องแข่งขันสูง
6. สงครามการค้าโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของประเทศ
7. สินค้าจีจากประเทศจีนมีราคาต่า ทาให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้
8. ปัญหาด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และ
การตามไม่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทาให้
บางธุรกิจถูก Disrupt ไป

1. ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับระบบการให้บริการ ผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้การเข้าถึง ผู้รับบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทาให้ช่องทางการเข้าถึง
ผู้รับบริการมีต้นทุนที่ต่าลง
2. มีการยอมรับและใช้สินค้าอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานมากขึ้น
3. ประชาชาหันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทาให้
สินค้าที่ผลิตต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริโภค เช่น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ทาให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่มากขึ้น

1. จังหวัดมีประชากรแฝง ประมาณ 1.1 ล้านคนเศษ
และแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 200,000 คน ซึง่
ประชากรเหล่านี้จะขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าบ้าน
ที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และขาดความร่วมมือในการ
พัฒนาจังหวัด ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรม
ยาเสพติด และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น
2. โครงสร้างแรงงานไม่สามารถสนองความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม และมีอัตราการเข้าออกสูง
3. ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบกับแรงงาน
และโครงสร้างอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
4. ค่านิยมการศึกษาของคนไทยเน้นการศึกษาในสาย
สามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่งผลให้โครงสร้างแรงงาน
ไม่ตอบสนองต่อความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
5. ปัญหาการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทาให้ขาดแคลน
แรงงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรม
6. ชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัยขยายตัวเข้ามาในเขต
อุตสาหกรรมเดิมที่ตั้งอยู่ ทาให้ไม่มีความสมดุลและทา
ให้เกิดการร้องเรียนบ่อยครั้ง
7. ขาดแคลนแรงงานวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีทักษะ
(Skilled Labor) อาทิ ช่างฝีมือ แรงงานที่มีทักษะการ
ใช้ภาษาสากลและภาษาอาเซียน รวมทั้งปัญหาขาด
แคลนแรงงานไร้ฝีมือ

4. Environment (สิ่งแวดล้อม)
1. ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

1. การพัฒนาที่ ไม่สอดคล้องกับผังเมืองส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ภายในเมือง เช่น ความเสื่อมโทรมของ
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2. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสร้างโอกาสในการ
เรื่องของสินค้า/บริการ และสร้างงานใหม่ ๆ
3. กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสาคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการ
มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขยายตัว
ชุมชนเมืองและสภาวะการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาน้าท่วม ปัญหาการสูญเสียพื้นที่
ชายฝั่งทะเล ปัญหามลพิษทางน้า ขยะมูลฝอยมลพิษ
ทางเสียง และมลพิษทางอากาศ
2. ขาดการบูรณาการแผนบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนลด
และขจัดมลพิษที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น การ
จัดการขยะ การจัดการน้าเสีย ฯลฯ
3. จังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งปลายน้าของแม่น้า
เจ้าพระยา ทาให้มีปัญหาด้านค่าน้าเสียและสารเคมี
ตกค้างทางน้าจานวนมาก
4. การปล่อยน้าเสียและขยะลงแม่น้าของชุมชนและ
ประชาชนแฝง เป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทา
ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาคอุตสาหกรรมเป็น
ต้นเหตุของปัญหาในการทาให้น้าเสีย
6. ชุมชนเมืองและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยขยายตัวเข้ามาใน
เขตพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม ทาให้พื้นที่ขาดความสมดุล
ระหว่างเขตที่อยู่อาศัยกับเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ส่งผล
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและ
ผู้ประกอบการอยู่เสมอ
7. จากจานวนโรงงานที่มีมากที่สุดในประเทศ ทาให้
เกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่จานวนมากตามมา ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่ลกั ลอบปล่อยสิ่งปฏิกูลสู่
สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและภาค
การเกษตร
8. หลายประเทศใช้มาตรการ NTB ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการค้า
และการลงทุน

5. Technology (เทคโนโลยี)
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทาให้ลดระยะเวลาใน
การดาเนินงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
2. ผู้ประกอบการมีความสนใจต่อกระแสโลก และ
ภาครัฐส่งเสริมให้ไทยเข้าสู่ Industry 4.0

1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วทาให้
ผู้ประกอบการส่วนมากตามไม่ทัน และมีต้นทุนสูงใน
การเปลี่ยนแปลงตาม
2. ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี
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3. งานบางอย่างสามารถนาเทคโนโลยีมาทดแทน
แรงงานคนได้ ทาให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
และผู้ประกอบการมีต้นทุนลดลงในระยะยาว
4. การนาเทคโนโลยีมาใช้ ทาให้เกิดการจ้างงานใน
รูปแบบใหม่ ๆ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
5. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ผู้รับบริการมากขึ้น เช่น กลุ่มไลน์ผู้ประกอบการ เพจ
เฟสบุคสานักงานฯ ทาให้สะดวกต่อการติดต่องานของ
ผู้รับบริการ
6. มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้หลากหลาย ทาให้การ
ประกอบธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น
6. Stakeholders (ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร)

มากกว่าผู้คิดค้น ทาให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ และมีต้นทุนสูง
3. ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี และ R&D ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้
4. ผู้ประกอบการในจังหวัดส่วนมากเป็น SMEs ตาม
ไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนา
เทคโนโลยีมาใช้ในทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจน้อย
5. ขาดการรวบรวม Big Data และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

1. มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ผ่านการประชุม สัมมนา
2. ผู้รับบริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของภาครัฐได้ง่ายขึ้น
มีช่องทางรับบริการที่หลากหลาย ทาให้ผู้รับบริการมี
ต้นทุนที่ต่าลง
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานรัฐ
มากขึ้น

1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในปัญหา
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบโครงการหรือ
กิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้บริการ
3. จังหวัดสมุทรปราการมีความหลากหลายทาง
อุตสาหกรรม ทาให้ไม่สามารถกาหนดทิศทางของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะด้านได้
อย่างชัดเจน
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3.1.3.3 TOWS Matrix
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

(ใช้จุดแข็งกับควำมได้เปรียบในโอกำส)

(เอำชนะจุดอ่อนโดยอำศัยโอกำส)

1. ส นั บ ส นุ น โ รงง านพั ฒนา มาต รฐ า นด้ า น
สิ่งแวดล้อม
2. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
3. ส่ ง เสริ ม โรงงานที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น โรงงาน
ต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาโรงงาน
อื่น ๆ
4. การส่งเสริมด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

1. พั ฒ นาฐ านข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ให้บริการ
3. การพั ฒ นากระบวนงานให้ ส ามารถอ านวยความ
สะดวกต่อผู้รับบริการ
4. ส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ ป ระกอบการให้ ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลด
ต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)

(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค)

1. สร้างเสริมจิตสานึกผู้ประกอบการให้รักษาดุลย
ภาพสภาพแวดล้อม รวมทั้งการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม

1. ส่ ง เส ริ ม ให้ สถ าน ปร ะก อบ กา รเ ข้ า สู่ ร ะบ บ
ธรรมาบาลสิ่งแวดล้อม
2. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม
3. ยกระดั บศั ก ยภาพผู้ ประกอบการ SMEs และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

3.1.3.4 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
1) การพัฒนาจังหวัดมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2) การพัฒนาแหล่งข้อมูลกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
3) มี การส่ งเสริ ม การพั ฒ นาทักษะฝี มื อแรงงานให้ มี คุณภาพมาก รวมทั้ งการให้ ความ
ช่วยเหลือแรงงาน
4) ได้รับมาตรการการลดภาษีต่าง ๆ
5) ให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
6) มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและให้ปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารจัดการ (เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการผลิต แหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม ด้าน
แรงงาน การตลาด ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ
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7) หน่วยงานรับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
8) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านนโยบาย ข้อระเบียบ
ข้อกฎหมาย ที่สาคัญต่าง ๆ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ให้ ผู้ประกอบการได้รับทราบ และถือ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
9) การส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงผู้ประกอบการ
10) ส่งเสริมด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุน และการส่งเสริมการเพิ่มทักษะ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลง และตามความต้องการของตลาด
11) ส่งเสริมการนานวัตกรรมมาช่วยลดปัญหาทางด้านกลิ่นกับอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์
12)ภาครัฐควรมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในประเทศที่ได้ผลกระทบ
จากการเปิ ด เสรี ท างการค้ า รวมถึ ง เปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ผู้ประกอบการในประเทศ
13) สนับสนุนหรือเอื้อต่อธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับคนในประเทศ
14) ภาครัฐหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความสะดวกให้สามารถใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้หลากหลายและให้มีความรวดเร็วในการอนุมัติ
15) ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
16) การช่วยเหลือให้คาปรึกษาในการนากากของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงาน ให้สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้
17) เพิ่มมาตรการสนับสนุนพลังงานทางเลือก เช่น ส่งเสริมการลงทุน การลดหย่อนภาษี
18) ชุมชนและภาครัฐมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายร่วมในการลดการปล่อยน้าเสียสู่
แหล่งน้าสาธารณะ
19) การบริการของภาครัฐมีความรวดเร็ว ทันสมัย ลดเอกสาร และประหยัดเวลาในการ
ติดต่องาน
๓.๒ สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2563
๓.๒.๑ วิสัยทัศน์
“อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน”
๓.๒.๒ พันธกิจ
๑.) กากับดูแลการประกอบอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
2.) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ
3.) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค
4.) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๔๔

๓.๒.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร
1) แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
 เป้ำประสงค์

สถานประกอบการได้รับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน
 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2563
(ถ้ามี)

2564

2565

1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1-5 ที่ใบรับรองยังไม่
หมดอายุ
(ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562 จานวน 353 โรงงาน)
1.2 จานวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ร้อยละ

15

20

25

โรงงาน

5

5

5

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อการประกอบการ
ของโรงงาน

ร้อยละ

80

80

80

1.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
1.5 การยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จ.สมุทรปราการ (ระดับที่ 1 - 5)

ร้อยละ

5

5

5

ระดับ

2

3

3

 กลยุทธ์ / โครงกำร

หน่วย : บาท
กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาเมือง
• โครงการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นิเวศ (Eco Center) จังหวัดสมุทรปราการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

2565

4,000,000

4,000,000

4,000,000

หน้าที่ ๔๕

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
รักษาดุลยภาพ
สภาพแวดล้อม รวมทั้ง
การผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

โ ค ร ง ก า ร ที่ ส อ จ . ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณกระทรวง กรม
• ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรม 1,700,000
เชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ (พื้นที่เทศบาล
ตาบลบางปู) และกาหนดแนวป้องกันโดยรอบ
(Protection Strip) หรื อ แนวพื้ น ที่ กั น ชน
4,000,000
(Buffer Zone)
• โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จาก
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R
โครงการอื่น ๆ
•
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรปราการ
• โครงการสร้า งโรงงานอุ ต สาหกรรมต้ น แบบ
ด้านการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ Zero
Waste) จังหวัดสมุทรปราการ
• ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่ระบบ ธรร
มาภิบาลทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
โ ค ร ง ก า ร ที่ ส อ จ . ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเมื อ ง 1,700,000
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ จั งหวั ด สมุ ท รปราการ
(พื้นที่เทศบาลตาบลบางปุ ) และกาหนดแนว
ป้องกันโดยรอบ(Protection Strip) หรือแนว
พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
โครงการอื่น ๆ
• โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย (อยู่ระหว่าง
จัดสรร)
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

-

2565

1,700,000

4,000,000
-

-

-

-

2,000,000
10,000,000

2,000,000
-

-

1,700,000

-

-

95,000

95,000

3,000,000

3,000,000

95,000

• โครงการบริหารจัดการ ลุ่มน้าและวางระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
สนั บ สนุ น โรงงานพั ฒ นา • โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม Industry)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

-

หน้าที่ ๔๖

กลยุทธ์

ปีงบประมาณ

โครงการ

2563(ถ้ามี) 2564

โ ค ร ง ก า ร ที่ ส อ จ . ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
3,000,000
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการส่ ง เสริ ม สถานประกอบการมุ่ ง สู่
อุตสาหกรรมคาร์บอนต่า
โครงการอื่น ๆ
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ (อยู่ระหว่าง
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว
จัดสรร)

2565
3,000,000

-

2) แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ให้
สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
 เป้ำประสงค์

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563 (ถ้ามี)

2564

2565

2.1 จานวนโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและ ราย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

15

20

25

2.2 จานวนสถานประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ราย/
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

30

35

40

2.3 จานวนกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง จานวน
ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด กิจกรรม
สมุทรปราการ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

4

4

4

2.4 จ านวนผลิ ตภัณฑ์ที่ได้น าผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์
และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
ถูกนามาประยุกต์ใช้ หรือเป็นนวัตกรรม

10

10

10

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๔๗

 กลยุทธ์ โครงกำร

หน่วย : บาท

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม

โครงการ

งบประมาณและปีงบประมาณที่
ดาเนินการ
2563
(ถ้ามี)

2564

2565

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณกลุ่มจังหวัด
• โครงการ.................

-

-

-

โครงการที่ สอจ. ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณกระทรวง กรม

-

-

-

30,000

30,000

30,000

-

4,000,000

4,000,000

-

4,500,000

4,500,000

-

2,500,000

2,500,000

4,000,000

-

4,000,000

-

-

-

• โครงการ..................

กลยุทธ์ที่ 2
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ พิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
ของผู้ ป ระกอบการให้
ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและลด
ต้นทุนการผลิตได้อย่าง
ยั่งยืน

โครงการอื่น ๆ
• โ ค ร ง ก า ร แ ผ น พั ฒ น า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
• โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 3R
• ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ภาคอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด
สมุทรปราการ
• ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการที่ สอจ. ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 3R
โครงการอื่น ๆ
•

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๔๘

กลยุทธ์

งบประมาณและปีงบประมาณที่
ดาเนินการ

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ •
ผู้ ป ระกอบการ SMEs
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการที่ สอจ. ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการ..................
โครงการอื่น ๆ
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
• โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)

2563
(ถ้ามี)

2564

2565

-

-

-

-

-

-

80,000

-

-

297,144

-

-

3) แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำปัจจัยที่เอื้อต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม
 เป้ำประสงค์

ภาคอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวและมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
การรับบริการจากภาครัฐ

หน่วยนับ 2563(ถ้ า
มี)

2564

2565

ร้อยละ

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3.3 จานวนโรงงานอุตสาหกรรม SMEs ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือด้านเงินทุนดอกเบี้ยต่า

หน่วยนับ 2563(ถ้ า
มี)
โรงงาน

10

2564

2565

10

10

 กลยุทธ์ โครงกำร

หน่วย : บาท
กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี)

2564

2565

กลยุทธ์ที่ 1
พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด
• โ ครงการ ศู น ย์ พั ฒ นาเมื อ ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ( Eco
Center) จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการที่ สอจ. ขอรั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณกระทรวง
กรม
• โครงการ.................
โครงการอื่น ๆ
• โ ค รงกา รจั ด ท าฐ าน ข้ อ มู ล 80,000
80,000
80,000
ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การเตื อ น
ภัย เศรษฐกิจ อุต สาหกรรมระดั บ
จังหวัด
• กิจ กรรมติดตามประเมินผล 312,000 312,000 312,000
นโยบายและยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
เสริ มสร้างปั จ จัย ที่เอื้อ จังหวัด
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า • โครงการ.................
ภาคอุตสาหกรรม
โครงการที่ สอจ. ขอรั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณกระทรวง
กรม
• โครงการ.................
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563
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กลยุทธ์

ปีงบประมาณ

โครงการ
โครงการอื่น ๆ
• โ ค รงกา รจั ด ท าฐ าน ข้ อ มู ล
ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การเตื อ น
ภัย เศรษฐกิจ อุต สาหกรรมระดั บ
จังหวัด

2563(ถ้ามี)

2564

2565

80,000

80,000

80,000

ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
4.1 โครงกำรแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรพัฒนำ
เป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณกำรขับเคลื่อนพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
1.ชื่อโครงการ

ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดสมุทรปราการ

2.ความสาคัญชองโครงการ หลักการและ
เหตุผล

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการ
ศึกษาจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศตามกลุ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ดังนี้
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
จ านวน 5 จั ง หวั ด น าร่ อ ง ของพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมเดิ ม ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ สมุ ทรสาครและระยอง และพื้น ที่ อุ ต สาหกรรมใหม่ ได้ แ ก่
จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ตามมิ ติและคุณลักษณะการพัฒนา 5 มิติ
(มิ ติ ก ายภาพ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ มิ ติ สิ่ งแวดล้ อ ม มิ ติ สั งคม และมิ ติ ก ารบริ ห าร
จัดการ) 20 ด้าน
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ขยายพื้นที่ศึกษาจัดทาแผนแม่บท
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น
และที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มเติมใน จานวน 10 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานีและสงขลา
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 18 พื้นที่
และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เ วศของ 15
จังหวัดที่ได้จัดทาแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้แล้ว และได้จัดทา
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุต สาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และ
ตราด จัดทาระบบการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลางและส่วนจังหวัด
4. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ได้ จั ด ตั้ ง คณะท างาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) และได้จัดทาโครงการเพื่อ
ส่งเสริ ม และยกระดั บ ความเป็น เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ งนิ เ วศให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป้ า หมาย (Milestone) ของการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายให้ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ในฐานะหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดตาม
อานาจหน้า ที่ ด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง จั ง หวั ด ได้ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู ครอบคลุมตาบลบางปู
ต าบลบางปู ใ หม่ ต าบลท้ า ยบ้ า นและต าบลท้ า ยบ้ า นใหม่ อ าเภอเมื อ ง
สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
สมุทรปราการ จึงได้จัดทาโครงการศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Center) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการเป็นเมือง
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ เพื่ อ รองรั บ การการตรวจประเมิ น ความเป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามระบบการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ประจาปี พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการชี้แจงข้อมูล
ตั ว ชี้ วั ด ความเป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมและภาคส่วนต่า ง ๆ การผลัก ดันการทางานของคณะทางาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco Network) และรายงานผลการส่งเสริ ม
ยกระดับ และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัด รวมถึง
ร่วมผลักดันการบูรณาการทางานขับเคลื่อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของภาคส่วนต่างๆ
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันผลักดันการบูรณาการ
ทางานขับเคลื่อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของภาคส่วนต่างๆ ให้
เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20
ด้าน 41 ตัวชี้วัด ของพื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
ขอรับการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามระบบการ
ประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจาปี พ.ศ. 2563
3) เพื่อส่งเสริมการทางานอย่างมีส่วนร่วมของคณะทางานเครือข่าย
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการร่วมมือกัน
ส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาพื้นทีเ่ ป้าหมายของจังหวัดสมุทรปราการ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 3
Resource efficiency (ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) ที่มีการใช้
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ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจากัดในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน
4) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการระดับสากล
หรือระดับประเทศ เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบการจัดการอื่นที่เทียบเท่า
5) เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
และการรายงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัด
และช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. ศูน ย์ พั ฒนาเมือ งอุต สาหกรรมเชิ งนิ เ วศ ( Eco center) จังหวั ด
สมุ ท รปราการ มี ข้ อ มู ล ตามตั ว ชี้ วั ด เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศจั ง หวั ด
สมุทรปราการ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด เพื่อรองรับการตรวจประเมินความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามระบบการประเมินระดับความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจาปี พ.ศ. 2563
2. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
เทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่)
รวมถึงคณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ รับทราบแนวทางการดาเนินการ
และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วัด 5 มิติ
20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด
3. รายงานผลความก้ า วหน้ า เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ผลลัพธ์
1. พื้นที่ได้รับการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศตามเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. ผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียทุก ภาคส่วนในพื้นที่ร่ วมมือกัน ทางานอย่างเป็ น
รูปธรรม เกิดพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่
3. ประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เทศบาลตาบลบางปู
ประกอบด้วย ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่) อาเภอเมือง
สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ รั บ รู้ แ ละมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในการดาเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนาข้อคิดเห็น
ที่ได้ไปปรับปรุงวางแผนต่อไป

5.ตัวชี้วัด ความสาเร็จของโครงการ

1. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
เทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่)
รวมถึงคณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังการชี้แจง
เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่า 700 คน
2. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
เทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่)
รวมถึงคณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จานวน 500 ราย
3. มีข้อมูลตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตัวชี้วัด 5 มิติ 20
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หน้าที่ ๕๓

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
7.ระยะเวลาดาเนินการ

ด้าน 41 ตัวชี้วัด (พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู ประกอบด้วย ตาบลบางปู บางปู
ใหม่ ท้ายบ้าน และท้ายบ้านใหม่) เพื่อรองรับการตรวจประเมินความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามระบบการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ประจาปี พ.ศ. 2563
4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด
สมุทรปราการ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
4.1 เพื่อเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ และคณะทางานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Network) พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
4.2 เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

8. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในพื้ นที่เ ทศบาลตาบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ให้กั บโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงส่วนราชการ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ และร่วมบูรณาการทางานขับเคลื่อน
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการระดับสากลหรือระดับประเทศ เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว การส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบการ
จัดการอื่นที่เทียบเท่า โดยจัดสัมมนา 7 ครั้ง ๆ ละ 100 ราย
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (เทศบาลตาบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมถึงส่วนราชการ
ท้องถิ่น ประชาชน และภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดาเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 100
ราย
3. การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่
เทศบาลตาบลบางปู ประกอบด้วย ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน และท้าย
บ้านใหม่) เพื่อรองรับการการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศตามระบบการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประจาปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด
4. ประชุมคณะกรรมทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนาเสนอแผนการทางาน
และสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 2 ครั้ง

9.งบประมาณ

4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

10.ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรพัฒนำ
เป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณกำรขับเคลื่อนพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ
(พื้นที่เทศบาลตาบลบางปุ) และกาหนดแนวป้องกันโดยรอบ(Protection
Strip) หรือแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือเมืองที่มีการ
เจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และมีความ
สมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่า ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความเป็ นเมื อ งอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศได้ ได้แ ก่ การปรั บ ปรุ งภูมิ ทั ศ น์ แ ละ
ออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ พื้นที่โล่ง และพื้นที่แนวป้องกัน
มลพิษ
ปัจจุบันพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นในหลายๆ พื้นที่ ยังให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์รวมไปถึงการจัดทาแนวป้องกันมลพิษ (Buffer Zone)
ในพื้นที่ ไม่มากนัก รวมไปถึ งสัดส่ว นพื้นที่ สีเขียวยังน้อยอยู่มาก ทาให้เขต
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณข้างเคียงไม่มีการแบ่งสัดส่วนที่แยกกัน
อย่างชัดเจน นอกจากนี้การมีอาคารสูงตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ทาให้เกิดการ
สะสมของมลพิษและการสะสมความร้อนภายในเมื องหรือปรากฎการณ์ภาวะ
ความร้อน (Urban Heat Island) ด้วย
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องทาการศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด
เกี่ ย วกั บ แนวป้ อ งกั นโดยรอบ (Protection Strip) และแนวพื้ น ที่ กั น ชน
(Buffer Zone) ที่เหมาะสมกับประเภทโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่
อุตสาหกรรมหนาแน่น เพื่อใช้พิจารณาประกอบการวางผังและจัดทาผังเมืองที่
เหมาะสมและเป็ น แนวป้ อ งกั น มลพิ ษ ระหว่ า งโรงงาน ชุ ม ชน และแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่อไป
1. เพื่อศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวป้องกันโดยรอบ
(Protection Strip) และแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบ
2. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และตระหนักถึงการเพิ่มพื้นที่สเี ขียว และพื้นที่
แนวป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการ
3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิม่ พื้นที่สีเขียว
และพื้นที่แนวป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการ
4. เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสถาน
ประกอบการ
ผลผลิต (Output)
1. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และออกแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
พื้นที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน
และท้ายบ้านใหม่) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ 1 งาน
2. ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนว
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หน้าที่ ๕๕

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการ 100 ราย
3. สถานประกอบการร่วมมือกับชุมชนให้ความสาคัญต่อการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่
สีเขียวและพื้นที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่
ท้ายบ้านและท้ายบ้านใหม่) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 20 โรงงาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. สถานประกอบการและชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 20 โรงงาน
1. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และออกแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
พื้นที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้าน
และท้ายบ้านใหม่) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ 1 งาน
2. ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนว
ป้องกันมลพิษจากการประกอบกิจการ 100 ราย
3. สถานประกอบการร่วมมือกับชุมชนให้ความสาคัญต่อการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่
สีเขียวและพื้นที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่
ท้ายบ้านและท้ายบ้านใหม่) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 20 โรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

8. กิจกรรมที่สาคัญ

9. งบประมาณ

1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม/สัมมนาให้ความรู้ และรับสมัคร
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2. ส ารวจพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และแนวป้ อ งกั น หรื อ แนวกั น ชนระหว่ า งเขต
อุ ต สาหกรรมและชุ ม ชน และก าหนดพื้ น ที่ ที่ ค วรมี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วทั้ ง
ภายในเขตอุตสาหกรรม และแนวพื้นที่แนวป้องกันหรือแนวกันชน
3. รวบรวมข้อมูลวิธีการและผลการดาเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การกาหนด
แนวป้ อ งกั น มลพิ ษ (Protection Strip) ที่ เ หมาะสมตามตามประเภท
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง รวมทั้งพื้นที่โล่งในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
และนาเสนอรูปแบบแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการส่งเสริมการสร้าง
พื้นที่กันชน (Protection Strip) ระหว่างโรงงานกับชุมชนที่เหมาะสม
4. ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมจั ด ท าพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว แนว
ป้องกัน (Protection Strip) ที่เหมาะสมตามประเภทอุตสาหกรรมที่มีความ
เสี่ยง โดยประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนในการ
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวป้องกันหรือแนวกันชนในพื้นที่
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

10. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๕๖

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรพัฒนำ
เป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณกำรขับเคลื่อนพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
1. ชื่อโครงการ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 3R

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมไปสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
นโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุ ทรปราการ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้กาหนดพื้นที่นาร่อง ในการพัฒนา คือ
พื้นที่เขตเทศบาลตาบลบางปู (ตาบลบางปู บางปูใหม่ ท้ายบ้านและท้ายบ้าน
ใหม่) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายหนึ่งที่สาคัญ คือ การ
ส่งเสริมและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ ในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีการจัดการ
กากอุ ต สาหกรรม การใช้ พ ลั งงาน การจั ด การด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและความ
ปลอดภัยที่ดี
ดังนั้น การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย
เทคโนโลยี ก ารผลิต ที่ สะอาด 3R ด้ วยการน าของเสี ยที่ เ กิด จากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างแนวคิดในการนานวัตกรรม
เชิ งสร้ า งสรรค์ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ดความคุ้ มค่ า ในด้ านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปั ญ หา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย และในเกณฑ์และตัวชี้วัด
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1.1 อัตราการนากากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้
ใหม่ ได้กาหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม
ลดลง
1. นาวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด 3R มาสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
2. เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เกิดความ
คุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ
รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
3. เพิ่มมูลค่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นากลับไปใช้ใหม่
3. ลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกลู จากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว
1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้หลัก 3R Reduce Reuse Recycle 200 ราย
2. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแนะนาในการดาเนิน
กิจกรรม 3R จากวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว 10 โรงงาน3. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
สร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 ผลิตภัณฑ์

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๕๗

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

9. งบประมาณ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม/สัมมนาให้ความรู้ และรับสมัครสถาน
ประกอบการที่มคี วามพร้อม เข้าร่วมโครงการ
2. จัดศึกษาดูงานในประเทศให้กบั ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้
เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
3. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ในการให้คาแนะนาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R
Reduce Reuse Recycle
4. ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตภัณฑ์ การตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R Reduce
Reuse Recycle
6. เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของ
การลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกลู จากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว
4,000,000 บาท

10. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็ นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเสริมจิตสำนึกผู้ประกอบกำรให้รักษำดุลยภำพสภำพแวดล้อม รวมทั้งกำรผลิตสินค้ำที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ

การสร้างพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ทาให้
เกิดสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปัญหาสังคมมากมาย สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เล็งเห็นความสาคัญของคนในพื้นที่โดยการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ชุมชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของจังหวัด
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างสมรรถนะ และทักษะด้านการพัฒ นาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้แก่เครือข่ายฯ ในพื้นที่เป้าหมาย
3. เพื่อสนับสนุนบทบาทการดาเนินงานให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของผู้ประกอบการชุมชน และส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๕๘

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1. เกิด เครือข่ ายความร่ วมมื อเพื่อพั ฒนาและส่งเสริมการประกอบกิจ การ
อุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
องค์ความรู้ และความตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความใส่ใจและพัฒนา ปรับปรุงโรงงานให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า
100 ราย

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

8. กิจกรรมที่สาคัญ

9. งบประมาณ

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน สถานประกอบการอุตสาหกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ
2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. รับสมัครสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. จัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ โดยผ่าน Application
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

10. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนโรงงำนพัฒนำมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ

โครงการฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint)

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

ปัจจุบันประเทศในยุโรป และญี่ปนุ่ เริ่มมีการใช้ฉลากคาร์บอนเป็นมาตรการ
กีดกันทางการค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องเริม่ มีการปรับตัวเพื่อรองรับ
มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ ฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint) ซึ่งเป็น
การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ที่
เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอน (Carbon
Reduction) ซึ่งองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ประเทศไทยมี
การพิจารณาการออกเกณฑ์เพื่อให้การรับรองฉลาก ทั้งสองลักษณะนี้อยู่ใน
ปัจจุบัน ความแตกต่างคือ ฉลากคาร์บอนเป็นการรายงานปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจริงที่ถูกปลดปล่อยได้ในระหว่างกระบวนการผลิตที่สามารถลดได้จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์
เดียวกันในปีฐาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๕๙

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ ในการปรับตัวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อม
2. ลดระดับมลพิษทางอากาศ (ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์)
3. จัดทาเอกสารประกอบการจัดทาฉลากคาร์บอน ให้แก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ได้รับการรับรอง

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการลดมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน เป็นประโยชน์ใน
การปรั บ ตั ว และเตรี ย มรั บ มื อ กั บ มาตรการกี ด กั น สิ น ค้ า ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถแข่งขันได้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว
2. ลดมลพิษทางอากาศจากสถานประกอบกิจการโรงงานและลดผลกระทบ
ต่อชุมชน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน จานวนไม่น้อยกว่า 5
ผลิตภัณฑ์ จากสถานประกอบการ 5 แห่ง

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. กิจกรรมที่สาคัญ

9. งบประมาณ

1. สารวจ รวบรวม และคัดเลือกสถานประกอบการอุตสาหกรรม
2. อบรมให้ความรู้ในเชิงลึกแก่สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
3. ให้คาปรึกษากับสถานประกอบการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาบัญชี
รายการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการคานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
4. ขอขึ้นทะเบียนขอรับรองฉลากคาร์บอน
5. สรุปผลการดาเนินการ และจัดสัมมนาเผยแพร่
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

10. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนโรงงำนพัฒนำมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ

รำยละเอียด

1. ชื่อโครงการ

โครงการอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

ปัจจุ บันปั ญหาสภาวการณ์โลกร้อ นและการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่วน
หนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การปรับตัว
ต่อผลกระทบและการลดก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นเรื่องจาเป็นของประเทศที่
จะต้องมีการพัฒนาโครงการที่จะนาไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๐

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism:
CDM) ให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ และ
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนิน
โครงการที่ มี ส่ ว นช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก รั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน
จากแนวคิ ด ของมาตรการทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มสมั ย ใหม่
อุตสาหกรรมต้องมีการจัดทาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงให้
ผู้บริโภคเห็นได้ในรูปแบบของ ฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นฐานการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งจาเป็นจะต้อง
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม/จัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต การขนส่งการใช้งาน จนถึงการกาจัดซาก ดังนั้น การประเมินผลกระทบ
ในลักษณะนี้จาเป็นต้องใช้ข้อมูลผลกระทบของผลิตภัณฑ์พื้นฐานต่าง ๆ ที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะถึงมือผู้บริโภคต่ อไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้
ผลที่ได้จากการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จะทาให้ผู้ผลิตได้เห็นถึง
ปริมาณทรัพยากร พลังงานที่ใช้ ปริมาณของเสียที่สูญเสียจากกระบวนการ
ผลิต ทาให้สามารถหาต้นทุนในการผลิตได้ และหาวิธีลดการใช้ทรัพยากร และ
พลังงานในการผลิตได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ในการปรับตัวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความสาคัญกับการผลิตที่ส่งผล
กระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยเฉพาะปริ ม าณคาร์ บ อนที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ออกสู่
บรรยากาศ และทาให้ สถานประกอบการมี แนวทางในการจั ดท าฉลากลด
คาร์บอนต่อไป
3. ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับ
การเผยแพร่ให้เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น
4. ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิม่ ขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ผลิตปรับเปลีย่ นวัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพลังงานที่ใช้ เพื่อ
ผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
ผลผลิต
1. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับฉลากคาร์บอน 10 โรงงาน
ผลลัพธ์
1. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และการคานวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ 200 ราย
2. ผู้ประกอบการ ประชาชน ภาคราชการ ให้ความสาคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 200 ราย

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

โรงงานอุตสาหกรรมได้รับฉลากคาร์บอน 10 โรงงาน

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. กิจกรรมที่สาคัญ

1. กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้น

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๑

9. งบประมาณ

และเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2. กิ จ กรรมการส ารวจข้ อ มู ล และให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเชิ ง ลึ ก แก่ ส ถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรองฉลากคาร์บอน
3. กิจกรรมเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

10. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนโรงงำนพัฒนำมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ

รำยละเอียด

1. ชื่อโครงการ

ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

การพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดมลพิษ
ต่างๆ เช่น น้าเสีย สารมลพิ ษทางอากาศ ก๊ าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ ก๊า ซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละออง สารตะกั่ว
และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และขยะมูลฝอย หากไม่มีการจัดการ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นแนวทางที่เกิดจากความตระหนักถึง
การป้องกันผลกระทบด้านลบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
ต้องแลกกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
องค์กรต่างๆ ได้ใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรอบในการดาเนินธุรกิจ
ปัจจุบันและอนาคตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เกิดภาพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรม เกิดการสร้างงานและความปลอดภัย ลดการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน และสร้างโอกาสทางตลาด กิจกรรมต่างๆ ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสู่ความยั่งยืนขององค์ กร ดังนั้น จึงต้ องน า
แนวความคิดเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มาใช้ เพื่อยกระดับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่สูงขึ้น
2) เพื่อให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
3) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้ผู้ประกอบการและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และสร้าง
ภาพลัก ษณ์ที่ ดี ข องสถานประกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมต่ อชุ ม ชนที่ อ ยู่
โดยรอบ
ผลผลิต
1) ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับการรับรองเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 1
จานวน 1,200 โรงงาน ระดับที่ 2 จานวน 250 ราย และเตรียมความพร้อม
สู่ระดับ 3 ขึ้นไป 50 โรงงาน

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๒

5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
7. ระยะเวลา
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

2) ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เกีย่ วการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการของอุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) จานวน 1,500 โรงงาน
ผลลัพธ์
1) สถานประกอบการให้ความสาคัญต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชนมากขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนมากขึ้น
2) สถานประกอบการที่ได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียว ต้องยึดมั่นในการ
ประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3) เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรม
และชุมชนที่อยู่โดยรอบ
1. ผู้ประกอบการมีความรู้ และสามารถเตรียมพร้อมในการพัฒนาสถาน
ประกอบการเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry มากขึ้น โดยมี
ผู้เข้ารวมสัมมนาจาวน 200 ราย
2. สถานประกอบการสามารถยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตาม
เกณฑ์กาหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 จานวน 1,200 โรงงาน ระดับที่
2 จานวน 250 โรงงาน และเตรียมความพร้อมสูร่ ะดับ 3 ขึ้นไป 50 โรงงาน
รวม 1,500 ราย
3. ผู้ประกอบการมีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 200 ราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 25563 – 30 กันยายน 2564)

9. งบประมาณ

1. สัมมนาให้ความรู้และเผยแพร่โครงการ
2. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
3. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน และมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
สิ่งแวดล้อม
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

10. ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
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หน้าที่ ๖๓

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและลด
ต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน
1.ชื่อโครงการ

ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
สมุทรปราการ

2.ความสาคัญชองโครงการ หลักการและ
เหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (ระยะ 20 ปี) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 และยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการ
ผลิต และการใช้น วัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขั นและการ
พัฒ นาอย่า งยั่งยื นให้ กับ ภาคอุ ตสาหกรรม ส านัก งานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด
สมุทรปราการ เห็นว่าโครงการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการในพื้นที่ พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ มีการ
ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต แข่งขันได้ในภาวการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น อันจะส่งผลถึงความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจในจัดหวัดและประเทศต่อไป

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุน การผลิตได้อย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 4) การ
ลดต้ น ทุ น และ5) การจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมด้วยการ
ประยุกต์เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการทางานในสถานประกอบการ เพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการจัดการสถานประกอบการ
3) สร้างต้นแบบที่ดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบความคิดให้กับผู้ประกอบการ และ
สนับสนุนการดาเนินการด้วยข้อมูล
4) เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ มี
การผลิตที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ผลผลิต
1) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ และสามารถ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของสถานประกอบได้ ให้ ส ามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3) การปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนางาน 4) การลดต้ น ทุ น และ5) การจัดการสถานประกอบการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) จั งหวั ด สมุ ท รปราการมี ต ้น แบบสถานประกอบการเพื ่อ ใช้เ ป็น
ต้น แบบความคิด ให้กับ ผู ้ป ระกอบการอื ่น ๆ ในการพัฒ นาศั กยภาพใน
แข่ งขั น ของผู้ ป ระกอบการ ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งยั่ งยื น ภายใต้
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

4.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
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5.ตัวชี้วัด ความสาเร็จของโครงการ

6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
7.ระยะเวลาดาเนินการ

ผลลัพธ์
1) สถานประกอบการในจั งหวั ดสมุท รปราการ ได้ รับ องค์ ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน จากโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบใน
ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้อย่า ง
ยั่งยืน
1. จานวนสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน จานวน 20 ราย โดยตัวชี้วดั ขึ้นอยู่กับ
แผนงานที่เลือก ไม่น้อยกว่า 40 แผนงาน จาก 5 แผนงานหลักที่กาหนด
2. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับองค์ความรู้จากโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่
เข้าร่วมโครงการ เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8.กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กสถานประกอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
จานวน 20 สถานประกอบการ สถานประกอบการละไม่น้อยว่า 2 แผนงาน
2. การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คาแนะนา
การพัฒนาและยกระดับ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 20
สถานประกอบการ สถานประกอบการละไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แผนงาน จาก
แผนงานการพัฒ นา 5 แผนงานหลัก ของโครงการ โดยแต่ล ะสถาน
ประกอบการจะต้อ งได้รับ การพัฒ นาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของแต่ละ
แผนงานตามที่กาหนด
3. กิจกรรมเผยแพร่ผลสาเร็จของโครงการ โดยการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้กับผู้ประกอบการและผู้ทสี่ นใจ
และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

9.งบประมาณ

4,50๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10.ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและลด
ต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน
1.ชื่อโครงการ
2.ความสาคัญชองโครงการ หลักการและ
เหตุผล

ส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0
เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยื น และกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๕

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

5.ตัวชี้วัด ความสาเร็จของโครงการ

โดยกาหนดมาตรการพิเศษในการยกระดับ เศรษฐกิ จ ฐานชุ ม ชน สร้างงาน
สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
จานวนมากกว่า 7,000 ราย มีผผู้ ลิตชุมชน จานวนมากกว่า 400 ราย ซึ่ง
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพ
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) เป็นจานวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ และภายนอกจังหวัด
ได้รับทราบและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ในด้านมาตรฐาน การสร้างมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การสร้างช่องทาง
การตลาด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์ดี ของจังหวัดสมุทรปราการ
1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
2. เพื่ อ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
และภายนอกจั ง หวั ด ได้ รั บ รู้ ถึ ง ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการจาหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของจั ง หวั ด สมุทรปราการ
4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 ราย
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน ให้
ความสาคัญและผลิตผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มากขึ้น
อันจะส่งผลดี ต่อผูบ้ ริโภค
2. ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP)
สามารถเพิ่มช่อ งทางการจาหน่ายสินค้าของตน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 ราย

6.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และ 1.นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0
นโยบายอื่น
เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยื น และกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยกาหนดมาตรการพิเศษในการยกระดับ เศรษฐกิ จ ฐานชุ ม ชน สร้างงาน
สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs เพื่อรองรับการท่องเทีย่ วชุมชน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๖

2.ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ 1 : ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรมให้ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ การแข่ ง ขั น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดย
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์
และฟื้ น ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

8.กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

9.งบประมาณ

1.เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP) วิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการ
2.จัดอบรมสัมมนาให้ผู้ประกอบการด้านการเพิ่มมูลค่าและ ช่องทางการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ ด้านมาตรฐาน มอก. มาตรฐาน
มผช.
3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้ม าตรฐาน
ของจังหวัด จานวน 100 บูธ
จานวน 2,50,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10.ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรพัฒนำปัจจัยที่เอื้อต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
4.2 ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำร อก. แผนปฏิบัติรำชกำร สปอ. และแผนปฏิบัติ
กำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2563

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 1

วิสัยทัศน์

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. (พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ.
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง

แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ
ปี 2561 – 2564

แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด
ปลอดภัย น่าอยู่

อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อ
การแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๗

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 2

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 3

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 4

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. (พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ.

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ
ปี 2561 – 2564
ส่งเสริมระบบ Logistics
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศคู่เจรจาการค้ากับ
เขตเศรษฐกิจอาเซียน โดย
การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ พัฒนาการบริหารจัดการ และ
อุตสาหกรรม
ปรับปรุงโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อ
การแข่งขันในภูมภิ าคอาเซียน
การส่งเสริมและพัฒนา
โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

การพัฒนาปัจจัยที่เอือ้ ต่อการ
ลงทุนและการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
สู่การพัฒนาเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

4.3 ข้อมูลสรุปผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ. ตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2562
4.3.1 โครงกำรพัฒนำและผลักดันแผนยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม
ส านั ก งานฯ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณโครงการพั ฒ นาและผลั ก ดั น แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม จานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1) จัดทาหนังสือแจ้งเวียนทบทวนแผนตามแบบแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
2) รวบรวมข้อมูล/ความคิดเห็น ในแต่ละประเด็น เพื่อนาไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และขอความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่ออุตสาหกรรมจังหวัด
3) จัดทารูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5 (สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือ และเว็บไซต์สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๘

ภำพที่ 1.20 แผนพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
4.1.2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว
ส านั ก งานฯ ได้ รั บ จั ด งบประมาณจากกระทรวงอุ ต สาหกรรม จ านวน
138,000 บาท ให้ดาเนินโครงการส่ งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมมนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นอุตสาหกรรมสี
เขียว
เป้ำหมำยโครงกำร : ส่งเสริมและพัฒนาสถานสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จานวน 42 ราย ดังนี้
- เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 3๐ ราย
- ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเพื่อยกระดับ ในระดับที่ 2
จานวน ๑2 ราย
ผลกำรดำเนินงำน
1) จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาสถานประกอบการสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry”
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา ๐8.3๐ - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 50 คน
2) ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับ
3) จั ดสั มมนาในหั ว ข้อ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและการเข้าระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรมตามกฎหมาย” “พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” และ“การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว” วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น
2 โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 211 คน

ภำพที่ 1.21 – 1.22 กำรสัมมนำเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมสู่มำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียว
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๖๙

1.3 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำฐำนข้อมูลภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระดับจังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการ
จั ดทาฐานข้ อมูล ภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อการเตือ นภัยเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรมระดั บจัง หวัดจ านวนเงิน ทั้งสิ้ น
75,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1 . จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับข้อมูลชี้นาเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2 . ข้อมูลชี้นาและเตือนภัยทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมเด่นในระดับจังหวัด 4 รายงาน
3. รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน 12 รายงาน
4. รายงานวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 1 รายงาน
5. รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ราย 6 เดือน 2 รายงาน
6. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.4 โครงกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำและวำงระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ส านั ก งานอุต สาหกรรมจั ง หวัด สมุ ท รปราการได้ รับ การจัด สรรงบประมาณ บริ ห ารจัด การลุ่ ม น้ า
๖๐,๐๐๐ บาท วางระบบธรรมาภิบาล ๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบธรรมาภิบาลสิ่งแล้วล้อม
สามารถน าไปใช้ป ระกอบการมีส่ ว นร่ ว มของทุกภาคส่ ว น ประกอบด้ว ย ภาครัฐ ผู้ ประกอบการ และภาค
ประชาชน ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ร่วมกันพัฒนาและป้องกันปัญหามลพิษ และความปลอดภัย
จากโรงงาน
มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๕ โรงงาน ได้แก่
- ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล
- บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จากัด
- บริษัท เบเยอร์ จากัด
- บริษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
- บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
กำรดำเนินกำร
- จัดประชุมชี้แจงโครงการให้แก่คณะทางานตรวจประเมินฯ และสถานประกอบการ ได้รับทราบ
ความเป็นมาหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนการดาเนินโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่
๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน ๑๗ คน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๗๐

ภำพที่ 1.23 – 1.26 ภำพกำรประชุ มชี้ แ จงโครงกำรให้ แก่ ค ณะทำงำนตรวจประเมิ น ฯ และสถำน
ประกอบกำร โครงกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำและวำงระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม สถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
- เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้กาหนดตรวจประเมิน ในวันที่ ๑๑ – ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๕ โรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๗๑

ภำพที่ 1.27 – 1.34 ภำพกำรเข้ำตรวจประเมินสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม โครงกำรบริหำรจัดกำร
ลุ่มน้ำและวำงระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จนประสบ
ผลสาเร็จ ณ บริษัท ราชบุรี -อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จากัด ตาบลแพรกษาใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ร่วมศึกษาดูงานจานวน ๒๑ คน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๗๒

ภำพที่ 1.35 – 1.38 ภำพกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรที่ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม โครงกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำและวำงระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม สถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
- จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด เทศบาลตาบลแหลมฟ้าผ่า และอาเภอพระสมุทรเจดีย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ตาบลในคลองบางปลากด
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภำพที่ 1.39 – 1.42 ภำพกำรจั ดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริ มกำรใช้ระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม
โครงกำรบริหำรจั ด กำรลุ่มน้ำและวำงระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรปรำกำร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๗๓

- โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงงานทั้ง ๕ โรงงาน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ผ่าน
เกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้เข้ารับรางวัลฯ ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรมแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภำพที่ 1.43 – 1.44 ภำพผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร ได้ผ่ำนเกณฑ์ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม และได้เข้ำรับ
รำงวั ล ฯ โครงกำรบริ ห ำรจั ด กำรลุ่ ม น้ ำและวำงระบบธรรมำภิ บ ำลสิ่ ง แวดล้ อ ม สถำนประกอ บกำร
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
1.5 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
สานักงานฯ ได้รับจัดงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 85,500 บาท ให้ดาเนิน
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอส สวิส อาเภอเมือง และ บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จากัด (บ้านโป่ง) อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมที่ 3 การจัดทาฐานข้อมูลของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
ดังนี้
1) กรอกข้อมูลกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมลงในแบบฟอร์ม Google
http://goo.gl/ifAJuX จานวน 44 ราย
2) จัดทาฐานข้อมูลกลุ่ม/สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน 44 ราย

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๗๔

ภำพที่ 1.45 – 1.48 กิจกรรมสัมมนำและศึกษำดูงำน
1.7 กิจกรรมกำรทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบำลตำบลบำงปู จังหวัด
สมุทรปรำกำร
สานักงานฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาล
ตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทวนสอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ประจาปี พ.ศ. 2562
ผลกำรดำเนินงำน
1) สานักงานฯ ในฐานฝ่ายเลขานุการ ได้ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ และ
รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดประกอบการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาล
ตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 ครั้ง ดังนี้
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 1๔ พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ ทา
หน้าที่ประธานในการประชุม
1.2 จัดประชุมคณะทางานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตาบล
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๗๕

ห้ อ งประชุ ม ๑ ศาลากลางจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยมี น ายชั ย พจน์ จรู ญ พงศ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
สมุทรปราการ รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในการประชุม
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานใน
การประชุม
1.4 จัดประชุมคณะทางานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตาบล
บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ ประเมิน ผลการทวนสอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เทศบาลตาบล บางปู
จังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้น โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ทาหน้าที่
ประธานในการประชุม
2) การรวบรวมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 5 มิติ 20 ด้าน 41
ตัวชี้วัด
3) การทวนสอบระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ ประจาปี พ.ศ. 2562 จากกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สานักงานเทศบาลตาบลบาง
ปู โดยผลการทวนสอบวัดระดับ ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมดเชิงนิเวศพื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวั ด
สมุทรปราการคณะผู้ตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเมินคะแนนให้ 37/45
คะแนน คิดเป็น 82.22 % ผ่านระดับที่ 2

ภำพที่ 1.49 ผลกำรดำเนินกำรทวนสอบ
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หน้าที่ ๗๖

ภำพที่ 1.50 เกียรติบัตรเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปรำกำร
1.7 โครงกำรจิตอำสำพิทักษ์ศำสนสถำนประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร
ผลกำรดำเนินงำน
1. จัดประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจาจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่
13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.00 – 10.30 น.

ภำพที่ 1.51 ภำพกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจิตอำสำพิทักษ์ศำสนสถำนประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร
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หน้าที่ ๗๗

ตำรำงที่ 1.14 แสดงแผนและผลกำรตรวจประเมินควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำศำสนสถำน
2. ตรวจประเมินควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำศำสนสถำน ตำมแผนกำรตรวจประเมินฯ
ประมวลภาพการดาเนินงานฯ

ภำพที่ 1.52 – 1.56 ภำพกำรตรวจประเมินควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำศำสนสถำน ฯ
ณ วัดอโศกำรำม ตำบลท้ำยบ้ำน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปรำกำร ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2562
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หน้าที่ ๗๘

1.8 โครงกำรของ กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม และ มผช.
สรุปผลการดาเนินการ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปัจจุบัน)
1.8.1 กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐฯ รวมคาขอทั้งหมด 179 ราย วงเงิน 1,042.947
ล้านบาท
๑) ผ่านการอนุมัติ 47 ราย วงเงิน 220.600 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
๒) ทาสัญญาแล้ว 26 ราย 125.630 ล้านบาท
๓) ทาสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย 6 ราย 36.222 ล้านบาท
๔) อยู่ระหว่างดาเนินการทาสัญญา 3 ราย วงเงิน 16.100 ล้านบาท
๕) แจ้งยกเลิก (ผ่านการอนุมัติแล้ว) 12 ราย วงเงิน 42.070 ล้านบาท
๖) ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 17 ราย วงเงิน 97 ล้านบาท
๗) ไม่ผ่านการวิเคราะห์ 97 ราย วงเงิน 520.897 ล้านบาท
๘) อยู่ระหว่างดาเนินการวิเคราะห์คาขอ 17 ราย วงเงิน 99.000 ล้านบาท

ภำพที่ ๑.57 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจำจังหวัด
สมุทรปรำกำร
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หน้าที่ ๗๙

ภำพที่ ๑.5๘ – ๑.5๙ ออกเยี่ยมผู้ประกอบกำรที่ได้รับสินเชื่อจำกกองทุนพัฒนำ SMEs ตำมแนวประชำรัฐฯ
1.8.2 SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้ำนบำท
อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ จานวน 34 ราย วงเงิน 30.81 ล้านบาท
1.8.3 สินเชื่อเศรษฐกิจติดดำว วงเงิน 50,000 ล้ำนบำท
อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ จานวน 85 ราย วงเงิน 142.50 ล้านบาท
1.8.4 สินเชื่อ Soft Loan ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร Transformation Loan วงเงิน 20,000
ล้ำนบำท (ธพว. 3,000 ล้ำนบำท)
อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ จานวน 2 ราย วงเงิน 11.30 ล้านบาท
1.8.5 9 มำตรกำรส่งเสริม SMEs
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC)
สอจ.สมุทรปราการ จัดตั้งศูนย์ฯ รับบริการไว้บริเวณ ห้อง 205 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
1.การให้บริการคลินิกให้คาปรึกษาแนะนาเคลื่อนที่ (Mini ITC 4.0) เรื่องต่าง ๆ ได้แก่
(เป้าหมายตลอดโครงการไม่ต่ากว่า 10 รายต่อจังหวัด) ดังนี้ แผน 15 ราย ผล 9 ราย
1) ให้คาปรึกษาการดาเนินธุรกิจ จานวน 5 ราย
2) ให้คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาด้านการออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ จานวน 4 ราย
2. สัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่เป้าหมาย
(เป้าหมายตลอดโครงการ จัด 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ากว่า 50 รายต่อจังหวัด) จานวน 65 ราย งบประมาณ
ที่ใช้ 49,920.- บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini itc) ประจาปี 2562 จานวน 184,210 (หนึ่งแสนแปดหมื่น
สี่พันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
ผลกำรดำเนินกำร
1) จัดจ้างบุคลากร จานวน 1 ราย จานวน 4 เดือน (1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562)
2) ให้คาปรึกษาแนะนา ด้านการดาเนินธุรกิจ จานวน 2 ราย ด้านการออกแบบฉลาก/
บรรจุภัณฑ์ จานวน 8 ราย
3) สัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จานวน 1
ครั้ง/70ราย/53,545.57 บาท (จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการ
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หน้าที่ ๘๐

ดาเนินธุรกิจด้วยดิจิทัลและการใช้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini itc) จังหวัดสมุทรปราการ” ใน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ)
4) จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการประกอบด้วย แผ่นพับ จานวน 4,000 แผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย

ภำพที่ ๑.60 ภำพกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกำรดำเนิน
ธุรกิจในเบื้องต้น และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์ ITC
บรรจุภัณฑ์
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หน้าที่ ๘๑

ฉลำก

ภำพที่ ๑.61 – 1.65 ภำพกำรพัฒนำด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลำก
1.8.6 ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support and Rescue Center : SSRC)
1) รับเรื่องผ่านศูนย์ช่วยเหลือ SSRC จานวน 560 ราย รวม 807 เรื่อง
2) ผู้ประกอบการที่รับความช่วยเหลือเสร็จสิ้น จานวน 326 ราย รวม 368 เรื่อง โดยเป็น
3) ด้านการเงิน 450 เรื่อง
4) ด้านการตลาด 111เรื่อง
5) ด้านการบริหารจัดการ 42 เรื่อง
6) ด้านการผลิต 76 เรื่อง
7) ด้านคดีความ 14 เรื่อง
8) ด้านมาตรฐาน 14 เรื่อง
9) ด้านอื่นๆ 100 เรื่อง
1.8.7 มำตรกำรพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ใน 9 มำตรกำร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ได้จัดทาโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน
ภายใต้มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs มาตรการที่ 9 ดังนี้
1) การเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่ช่วยวิสาหกิจชุมชน (CSR) ดาเนินการดังนี้
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1.1 ประสาน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ามันพืช จากัด ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือช่วย
บรรจุเมล็ดธัญพืช เพื่อทาถุงประคบธัญพืชสมุนไพรแก่วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์พูลสุข ณ ชุมชนบ้านบางน้าผึ้ง
หมู่ 3 อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 ประสาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จากัด เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน มผช. และผู้ผลิตสินค้าชุมชนจาหน่ายสินค้าในโรงงาน เป็นประจาทุกเดือน
2) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน (หมู่บ้าน CIV)
ดาเนินการดังนี้
2.1 ส่งเสริมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แก่กลุ่มอาชีพ ในหมู่บ้านบางน้าผึ้ง
ผลิตภัณฑ์พรมใยสังเคราะห์ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เรียบร้อยแล้ว
2.2 ให้คาปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์

ภำพที่ ๑.66 – 1.69 ภำพกำรกำรเชื่อมโยงธุรกิจรำยใหญ่ช่วยวิสำหกิจชุมชน (CSR)
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือช่วยบรรจุเมล็ดธัญพืช
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ภำพที่ ๑.70 – 1.75 ภำพกำรเชื่อมโยงธุรกิจรำยใหญ่ช่วยวิสำหกิจชุมชน (CSR)
บริษัท สำยไฟฟ้ำบำงกอกเคเบิ้ล จำกัด สนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มผช. และ
ผู้ผลิตสินค้ำชุมชนจำหน่ำยสินค้ำในโรงงำน
โครงกำรสำคัญของกระทรวงอุตสำหกรรม
(1) สินค้ำอุตสำหกรรมชุมชน
ส านั กงานอุต สาหกรรมจัง หวัด สมุทรปราการ ได้พิ จารณาคัดเลื อกสิ น ค้าเด่ นของจังหวั ด
สมุทรปราการ จานวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป
๒. ผลิตภัณฑ์น้าปลาหวาน
๓. ผลิตภัณฑ์ถุงประคบธัญพืช

ภำพที่ ๑.76 – 1.78 ภำพผลิตภัณฑ์ปลำสลิดแปรรูป ผลิตภัณฑ์น้ำปลำหวำน และผลิตภัณฑ์ถุงประคบ
ธัญพืช
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โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้า “ไทยเด่น” ของจังหวัดสมุทรปราการ คือ ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปร
รูป
(2) สินค้ำอุตสำหกรรมชุมชน ประเภทผ้ำ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณา
คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมวิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม colourful

ภำพที่ ๑.79 – 1. 80 ภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมวิสำหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม colourful
(๓) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดาเนิ นโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๓7,๗๘๘ บาท เพื่อดาเนินการ ให้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การตรวจติดผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้ว
การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ ได้รับการการรับรอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปได้เห็นถึง
ประโยชน์จากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลกำรดำเนินงำน
๑. ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป้าหมาย ๔๕ คาขอ
๑.๑ รับคาขอรับการรับรองมาตรฐาน( มผช.) และตรวจสถานที่ผลิต จานวน 55 คาขอ
๑.๒ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งหน่วยตรวจสอบ จานวน ๕5 ชุด
แบ่งเป็น ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
5 ชุดตัวอย่าง
ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
23 ชุดตัวอย่าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
16 ชุดตัวอย่าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 11 ชุดตัวอย่าง
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ภำพที่ ๑.81 – 1. 82 ภำพกำรตรวจติดตำม ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๒. การตรวจติดตามผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้ว
2.1 ในเดือนมีน าคม ๒๕๖2 เจ้าหน้าที่ ก.สอ.ได้ออกตรวจติดตามผู้ที่ได้รับ การรับรอง
มาตรฐานผลิตชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจติดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2562

ภำพที่ ๑.83 – 1. 84 ภำพกำรตรวจติดตำมผู้ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้รับการรับรอง
๓.๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 55 ราย (เป้าหมายทั้งปี
จานวน 45 ราย)
๓.๒ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ตุลาคม 2561
ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 176 ราย (เป้าหมายทั้งปี จานวน ๘๐ ราย) ได้เห็นถึงประโยชน์จากการ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓.๓ ประสานงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับสมอ. ดังนี้
3.3.1 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพสินค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน” วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง จานวน 30 คน
3.3.2 เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อเข้าสู่การะบวนการการรับรองคุณภาพ” วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัด
ระยอง จานวน 20 คน
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ภำพที่ ๑.85 ภำพกำรประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
4.1 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จานนวน 21 ใบรับรอง
4.2 เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภ าคม 2562 ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
รั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ณ
ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
โดยให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานนวน 12 ใบรับรอง
4.3 เ มื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง ห า ค ม 2562 ไ ด้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
โดยให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 16 ใบรับรอง

ภำพที่ ๑.86 – 1.89 ภำพกำรจั ด ประชุ ม คณะกรรมกำ รรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด สมุทรปราการ ปี 2563

หน้าที่ ๘๗

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 107ผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ จานวน 77 ราย แบ่งตามประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 2 ราย
ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
จานวน - ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ - ราย
ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวน 27 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 17 ราย
ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จานวน 49 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 33 ราย
ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกจานวน 28 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 25 ราย
ปัญหาและอุปสรรค ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่ได้รับมาตรฐาน
อย. ส่วนใหญ่ จะไม่ดาเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เนื่องจาก หากได้รับมาตรฐาน
อย. แล้ว สามารถเข้ารับการคัดสรร OTOP Product Champion ได้โดยไม่ต้องขอ มผช.
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่9
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รั บคาขอผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว จากกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 42 ราย ซึ่ง ก.สอ. ได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตและประเมินผลการทดสอบของหน่วยตรวจสอบ
และออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 15 ใบรับรอง (โดยจะมีการจัดการประชุมรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกครั้งในเดือนกันยายนต่อไป)

ภำพที่ ๑.90 ภำพกำรดำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตและประเมินผลกำรทดสอบของ
หน่วยตรวจสอบและออกใบรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการฯ
1. ผู้เก็บตัวอย่างและพิจารณา มผช. ไม่มีประสบการณ์ ไม่เข้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทาให้
เก็บตัวอย่างมาผิดประเภท
2. ผู้ประกอบการไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์ของการดาเนินการโครงการนวัตวิถีเท่าที่ควร ซึ่งมีขั้นตอน
การยื่นการขอรับรอง มผช. เพื่อให้ได้รับการรับรองฯ ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงรายละเอียดข้างต้น ที่ถูกต้อง
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3. จากการลงพื้นที่ สถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อผู้ประกอบการ ไม่ตรงกับที่แจ้งให้ข้อมูล ทาให้เกิดปัญหา
ในการตรวจสอบสถานที่ผลิต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การดาเนินธุรกิจในยุค 4.0
ในวั น ที่ 19 ธัน วาคม ๒๕๖1 ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรี นคริ น ทร์ ต าบลส าโรงเหนื อ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ ในด้านวิชาการกฎหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมสร้างประสบการณ์นอก
สถานที่ ตลอดจนการสารวจ ให้บริการข้อมูล และคาปรึกษาแนะนาเพื่อให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้ร่วมกัน อันจะนาไปสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในทุก
ระดับ สามารถพร้ อมรับ กับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนโดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน
(OTOP) และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วม จานวน 108 คน

ภำพที่ ๑.91 ภำพกำรจัดอบรมสัมมนำ เรื่อง “กำรเพิ่มศักยภำพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่กำรดำเนินธุรกิจ
ในยุค 4.0”

บรรณำนุกรม
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ, ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์
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ร

ำยนำมคณะจัดทำแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
พ.ศ. 2561 – 2565 สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางอัญชลี
นายปิยะ
นายพิพัฒน์
นายนพรัตน์
นางสาวกัญญาภัทร
พ.ต.ต. หญิงพรทิพย์

ยิ่งทวีสิทธิกุล
มณีวงศ์
เชฏฐพินิต
ชนะภัย
ใจเย็น
จันทิพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
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7. ร.ต.ต. สมพร
8. นายอาพร
9. นางสาววรกานต์
10. นางสาวตะวัน
11. นายสายธาร
12. นางศิริวรรณ
13. นายกิตติพงศ์
14. นางภัทรียา
15. คุณปรานี
16. นางสาวทิพย์สิตา
17. นางสาวอรปภา
18. นายสุชาติ

พิมพ์แก้ว
วายลม
ศิริวัฒน์
ทับทอง

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนสานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนสานักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนสานักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรปราการ
สุวรรณะ
ผู้แทนสานักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สมุทรปราการ
พรมรุกชาติ
ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
พูลผล
ผู้แทนสานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
รัตนจงเกียรติ ผู้แทนสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ครุเวฬุกรณ์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สุทธิรัชต์เจริญ ผู้แทนสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
ธิติสรรค์
ผู้แทนสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ
คงสาเร็จ
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ

19. นางสาวณัฐณิชา

อารยะสมบูรณ์ ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรปราการ

20. นายอิทธิเดช

นาหิรัญ

21. นายสิงห์ชัย
22. นายเถลิงรัฐ
23. นางสาวเนาวรัตน์
24. นางสาวปิยะ
25. นายประพล
26. นางดณิตา

นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ สานักงานเทศบาล
ตาบลบางปู
ปฐมวานิช
ผู้แทนสานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
ทาวุฒิ
ผู้แทนสานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
คาดา
ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ไกรรอง
ผู้แทนสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ
จรรยาพาณิชย์ ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30
ศิริวงษ์
ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30
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27. นายประพันธ์
28. นายพีรชัย
29. นางสาวสิริวรรณ
30. น.ส.กัลยกร
31. นางสาวสุนิสา
32. นายธรรมรัฐ
33. นายวิกรม
34. นายอติยะ
35. นายสมชาย
36. นายพลกฤต
37. นายอิสสระ

อภิบาลอรกุลชัย
ทินกรศรีสุภาพ
อินกอง
กุลวณีวรญา
คาเกิด
เหมาะโสม
บัวพันธ์
ประคองเกื้อ
บุญมาก
ศรีสมุทรนาก
บุปผเวส

38. นายนชันกร
39. นางสาวสมใจ
40. นายธีระ
41. นางสาวจริยาภรณ์
42. นางสาวอนานาฏ
43. นายธนวัฒน์
44. นางสาวภคมน

มารีรักษ์
เอาปรากฏ
ธวัชชัยพันธ์
กฤษฎีรัตเมรี
ศรีมงคล
งามผ้อ
มณีกรธรัช

ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30
ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34
ผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34
ผู้แทนบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จากัด
ผู้แทนบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จากัด
ผู้แทนบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จากัด
ผู้แทนบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จากัด
ผู้แทนบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จากัด
รองประธานฯ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมุทรปราการ
ที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมุทรปราการ
ประธานคณะทางานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Network) พื้นที่เทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมุทรปราการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้แทนบริษัททีทีเอส เบพเวอร์เลจ
ผู้แทนบริษัท เค.ดี.วู้ด
ผู้แทนบริษัท เอสเอสยูที จากัด
ผู้แทนบริษัท พรมเมศวรี ชิปปิ้ง
ผู้ช่วยวิทยากรด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร
45. นายมานพ
พรมรุกขชาติ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
46. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
47. นายสุธี
อุปวรรณา
วิศวกรชานาญการ
48. นางสาวนิตยา
ช่างสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
49. นางสาวภัคจิรา
คาเบ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
50. นายนพคุณ
เพ็ชรมาก
วิศวกรชานาญการ
51. นายปิติกร
ประทุมชาติ วิศวกรชานาญการ
52. นายบุณยพัต
รุ่งเรืองชัยศรี วิศวกรชานาญการ
53. นายเพชรมงคล มายูร
วิศวกรชานาญการ
54. นางสาวณัฐนิช
เกียรติมณีรัตน์ วิศวกรปฏิบัติการ
55. นางจารุณี
ทิพยไกรศร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
56. นางสาวอนัญลักษณ์ ปล้องแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
57. นางสาวธนฉัตร ชูเดช
พนักงานงานพิมพ์ ส.4
58. นางสาวณัฐกานต์ จันทนกิจ
นักวิชาการอุตสาหกรรม
59. นางอิงครัตน์
พูลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
60. นางสุชาดา
วงศ์ศุภเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

นางสาวปิยนุช
นางสาวเชนิยา
นางสาวปนัดดา
นางนิภา
นางสาวชวัลลักษณ์
นางสาวอิสราภรณ์
นางพิรยา

พาชีรัตน์
สันตติวงศ์ไชย
หนุนโต
เพียรประเสริฐ
ดีมาก
อุดจันทึก
พิมพ์เพชรสุทธิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการมาตรฐาน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

คณะผู้จัดทำรูปเล่ม
ที่ปรึกษำ
นายมานพ
พรมรุกขชาติ
นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

ผู้รวบรวมข้อมูล และจัดทำรูปเล่ม
นางสาวภัคจิรา คาเบ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

หน่วยงำน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
----------------------------------------------------------
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