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คำนำ
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง มีพันธกิจในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรนโยบำยและ
มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไทยสู่อุตสำหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยกำกับ ดูแล ส่งเสริม
พัฒนำศักยภำพทำงกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมภำยในจังหวัด รวมถึงกำรเพิ่มผลิตภำพปัจจัยกำรผลิตรวม
ของอุตสำหกรรมให้สำมำรถแข่งขันได้ และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน ประกอบกับกำรบูรณำกำร
ดำเนินงำนหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยในกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม
เพื่ อ ให้ ทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นอุ ต สำหกรรมเป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ส ำนั ก งำน
อุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง ปี พ.ศ.
2564 ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และบริบทของประเทศ รวมถึงกำรวิเครำะห์ปัจจัยทั้งที่เป็นโอกำสและอุปสรรคต่อกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด เพื่อนำไปกำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนินงำนได้อย่ำง
ครบถ้วน
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัดอ่ำงทอง ปี พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรนโยบำยและ
มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมในจังหวัดอ่ำงทอง สู่อุตสำหกรรม 4.0 โดยภำคส่วนที่เกี่ ยวข้องจะ
สำมำรถนำแผนฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรทำงำนต่อไป
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(ชื่อ) แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดอ่างทอง ปี 2564
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2564 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการดาเนิ น งานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์
ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จั งหวั ด อ่ างทอง (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายใน
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ปี 2564 เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับ ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มา
ประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความ
เข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอานวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงาน กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอื้อให้เกิด
การลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ส่ ว นที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ประเด็นย่อย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
(๓) การบรรลุ เป้ าหมายตามยุท ธศาสตร์ ช าติ : แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อ่ า งทอง สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายของ
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ บ นพื้ น ฐานแนวคิ ด “ต่ อ ยอดอดี ต ” โดยการมองกลั บ ไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑

ทรัพยากรธรรมชาติ นามาประยุกต์ผ สมผสานกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั ง คมสมั ย ใหม่ ซึ่ ง จะสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็นย่อย : อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
(๓) การบรรลุ เป้ าหมายตามยุท ธศาสตร์ ช าติ : แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อ่ า งทอง สามารถส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติบนพื้นฐานแนวคิด “ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่าน
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศในมิ ติ ต่ า ง ๆ โดยการปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ
• การบรรลุ เป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : อั ต ราการขยายตั ว ของ
ผลิตภั ณ ฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ ยร้อยละ)
ขยายตัวร้อยละ 4.6 ปี 2561 - 2565
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
• แนวทางการพั ฒ นา : สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของ
อุต สาหกรรมและบริก ารไทยตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า มี ก ารคาดการณ์
เทคโนโลยี ในอนาคตส าหรับ การก าหนด ยุ ท ธศาสตร์ส าหรับ ภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการ
ผลิ ต และพั ฒ น า บุ คลากร โดยเชื่ อ มโยงภ าคการศึ ก ษากั บ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ ตอบสนองความต้องการของตลาด
และ จัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กาหนด
โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๒

ภาคอุต สาหกรรม ส่ งเสริม ให้ เกิด ธรรมาภิ บ าลข้ อมู ล ขึ้ น ในองค์ ก ร
ต่าง ๆ ในสังคม
• เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต
อันดับที่ 45
ประเด็นด้าน การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับของประเทศด้านความ
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว
• แนวทางการพัฒนา : โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโต ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจากัดการใช้ เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
• เป้าหมายของแผนย่อย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม
๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
1.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและ
เป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.2 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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๒.๒.3 นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก ด้าน 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย
นโยบายเร่งด่วน เรื่อง : มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก
: การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
: การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๒.๒.4 นโยบาย อก.
1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (SME 4.0)
3) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0 & Sustainable
Development)
4) การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion)
5) การปรับแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานในการให้บริการของทุก
หน่วยงานภายใต้ อก. ให้สอดรับกับรูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ (MOI
Transformation)

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ.ศ. 2562 - 2579
โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2563 - 2565
โดยสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ ……………………………………………………..
---------------------------------------------------------------แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ่างทอง ปี 2564
ในปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง ยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยู่ในระดับต่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของจังหวัด มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความ
เหลื่ อมล้ า การพั ฒนาคุ ณภาพการให้ บริ การและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยั งคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็น
ประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนาจังหวัดอ่างทองอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ ยังขาดความ
ต่ อเนื่ องและความยื ดหยุ่ น ในการตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปั ญ หาของประชาชนได้ อย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองทั้งในมิติ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง จาเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2564
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1. สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดิน
เหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทานาข้าว ทาไร่ และทาสวน มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ
แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าน้อย
โดยแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ 40
กิโลเมตร ซึ่งกระแสน้าจะไหลผ่านอาเภอค่ายบางระจัน อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และ
ผ่านพื้นที่อาเภอไชโย อาเภอเมืองอ่างทอง และอาเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้ องที่อาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ส่วนแม่น้าน้อยเป็นแม่น้าที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศตะวันออกไปทิศใต้
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุ รี และผ่านเข้าเขตจังหวัดอ่างทองที่ตาบลองครักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่าน
อาเภอวิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเข้าสู่พื้นที่อาเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตรนอกจากนี้
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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ยังพบว่าจั งหวัดอ่างทองยังมีคลองธรรมชาติ และคลองที่ได้ทาการขุดขึ้น อีกหลายสายเชื่ อมโยงระหว่างแม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าน้อย เพื่อการเกษตรและ อุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อการระบายน้า
1) ขนาดและพื้นที่
มีพื้นที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.50 ไร่
2) ที่ตั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด อ่ า งทองตั้ ง อยู่ ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ประกอบด้ ว ย 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับอาเภอค่ายบางระจัน อาเภอท่าช้าง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศตะวันออก ติดกับอาเภอบางปะหัน อาเภอมหาราช อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้

ติดกับอาเภอผักไห่ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดกับอาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอศรีประจันต์ อาเภอสามชุก
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภาพที่ 1 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกรายตาบล
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3) การคมนาคม
พิจารณาลักษณะของข้อมูลการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบว่า สามารถเดินทางได้ทั้ง
ทางบกและทางน้า การคมนาคมทางบก เดินทางโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานคร
แยกเข้าเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน - พยุหะคีรี) ผ่านอาเภอบางปะอิน – บางปะหัน –
อยุธยา - อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุด
เส้นทางที่ 2 เส้นทางตัดใหม่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - ตลิ่งชัน เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340 (บางบัวทอง - ชัยนาท) ผ่านจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี – อยุธยา – สุพรรณบุรี - อ่างทอง รวม
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผ่านอาเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3111 ผ่านอาเภอบางไทร-อาเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309
(วังน้อย - สิงห์บุรี) เข้าอาเภอป่าโมก - อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังพบว่า การคมนาคมทางน้า นั้นยังสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือแม่น้าเจ้าพระยา
และแม่น้าน้อย
แผนภาพที่ 2 เส้นทางคมนาคมของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามเขตการปกครอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๗

4) เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 73 ตาบล 513 หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วยส่วนราชการประจาจังหวัด จานวน 32 ส่วนราชการ 7 อาเภอ คือ อาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอไชโย
อาเภอป่าโมก อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอแสวงหา อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอสามโก้ ราชการบริหารส่วนกลาง
ประกอบด้ ว ย 41 ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิ จ 11 หน่ ว ยงาน และราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 20 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนตาบล 43 แห่ง
ตารางที่ 1 ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จาแนกตามอาเภอ พ.ศ. 2562
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)
102.846
224.702
219.414
80.854
72.326
181.341
86.889
968.372

ลักษณะของเขตการปกครอง
ตาบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

14
15
15
8
9
7
5
73

81
126
110
47
51
61
37
513

3
7
5
1
2
2
1
21

8
9
9
6
3
6
2
43

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง , 2563

แผนภาพที่ 3 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทอง จาแนกตามอาเภอและตาบล

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๘

5) จานวนครัวเรือน
จังหวัดอ่างทอง มีประชากร 279,654 คน เป็นชาย 134,095 คน เป็นหญิง 145,559 คน
และมีจ านวนครั วเรื อน 99,928 ครัว เรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.79 คนต่อครัว เรือน และ
โครงสร้ างของครั ว เรื อนมี ลั กษณะครั ว เรือนเดี่ ยว ซึ่งพิ จารณาได้ จากความสั ม พั น ธ์ลั ก ษณะการอยู่ อาศั ยของ
ครัวเรือน คือ การที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกัน มี
เฉพาะรุ่นพ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อ
แม่และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า)
ตารางที่ 2 ลักษณะของประชากรและครัวเรือนจาแนกตามอาเภอ พ.ศ. 2562

หน่วย : คน

ลักษณะของประชากรและครัวเรือน

อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

รวม

ชาย

หญิง

ครัวเรือน

56,314
65,693
53,221
28,097
22,646
34,495
19,188
279,654

26,769
31,502
25,387
13,495
10,910
16,859
9,173
134,095

29,545
34,191
27,834
14,602
11,736
17,636
10,015
145,559

23,110
23,502
18,536
10,140
7,381
11,014
6,245
99,928

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2563

ตารางที่ 3 จานวนประชากร และพื้นที่จาแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2562
อาเภอ

จานวนประชากร/2

ความหนาแน่น
(คน/ ตร.กม.)

(ตร.กม.)

56,314
65,693
53,221
28,097
22,646
34,495
19,188
279,654

547.56
292.36
242.56
347.50
313.11
190.22
220.83
288.79

102.846
224.702
219.414
80.854
72.326
181.341
86.889
968.372

เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

(คน)

พื้นที่

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2563
จานวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๙

พิจารณา จ านวนประชากรในแต่ ละอาเภอต่ อพื้นที่ 1 ตารางกิ โลเมตร เป็ นรายอาเภอ พบว่า
อาเภอเมืองอ่างทอง มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด เท่ากับ 547.56 (คน/ ตร.กม.) รองลงมาอาเภอป่าโมก มี
จานวนขนาดของความหนาแน่น เท่ากับ 347.50 (คน/ ตร.กม.) อันดับถัดมาอาเภอไชโย ประชากรหนาแน่น
เท่ากับ 313.11 (คน/ตร.กม.)อาเภอวิเศษชัยชาญ มีความหนาแน่น ประชากรเท่ากับ 292.36 (คน/ตร.กม.)
อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอสามโก้ มีขนาดความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้ เคียงกันเท่ากับ 242.56 และ
220.83 (คน/ ตร.กม.) ตามลาดับ โดยอาเภอแสวงหา มีขนาดของความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ มีความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ 190.22 (คน/ ตร.กม.)
1.2 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปลักษณะอากาศของจังหวัดอ่างทองอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทาให้จังหวัดอ่างทองประสบกับ
สภาวะหนาวเย็นและแห้งกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนทาให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้น พิจารณาตาม
ลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดอ่างทอง ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
1) ฤดู ห น าว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ น ตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภ าพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ บริเวณความกดอากาศสู งจากประเทศจีน ที่มี คุณ สมบัติเย็น และแห้ งจะแผ่ ล งมาปกคลุ ม
ประเทศไทยในช่วงนี้แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีอากาศหนาวเย็นช้า
กว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
2) ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ลงคื อ ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาให้
มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้ นมาพาดผ่านบริเวณ
ภาคกลางและภาคเหนือเป็นลาดับในระยะนี้ ทาให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเดือนกันยายน
เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
อุณหภูมิ
จั งหวั ด อ่ างทองเป็ น จั งหวั ด ในภาคกลางและมี อุ ณ หภู มิ ค่ อ นข้ างสู ง จึ งมี อ ากาศร้ อ นอบอ้ าวในฤดู ร้ อ น
ส่วนในฤดูหนาวไม่ห นาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณ หภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ
22 - 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ มี
อากาศร้อนจัดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม
ฝน
ฝนที่ตกในจังหวัดอ่างทองมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผ่านเข้ามาในบริเวณจั งหวัดอ่างทองหรือ
ใกล้เคียงทาให้ฝนตกเพิ่มขึ้นอีกปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 900 – 1,116 มิลลิเมตร และมีจานวนวันฝนตก
ประมาณ 84 วันต่อปี เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 500 – 700 มิลลิเมตร
และมีจานวนวันฝนตก 88 วัน
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลางและจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นพายุ ดีเปรสชั่นที่
อ่ อ นก าลั งลงจากพายุ โ ซนร้ อ นและมี ค วามรุ น แรงไม่ ม ากนั ก แต่ อ าจส่ ง ผลให้ มี ฝ นตกหนั ก และเกิ ด น้ าท่ ว ม
บางพื้นที่ รวมถึงเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๐

จากสถิ ติ ในคาบ 66 ปี ตั้ งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ ามี พายุ หมุ นเขตร้ อนเคลื่ อนผ่ านจั งหวั ดอ่ างทอง
ทั้งหมด 2 ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผ่านมีกาลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก
(2494) และเดือนกันยายน 1 ลูก (2528)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากจังหวัดอ่างทองไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงใช้ข้อมูลของ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสรุปลักษณะภูมิอากาศทั่วไป ของสภาพ
อากาศ
ตารางที่ 4 อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2554 - 2562
อุณหภูมิ
ปี

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ความกด

ความชื้นสัมพัทธ์

เฉลี่ย
สูงสุด

เฉลี่ย
ต่าสุด

อากาศเฉลี่ย

เฉลี่ย
สูงสุด

เฉลี่ย
ต่าสุด

ปริมาณฝน

32.9
33.9
33.8
34.2
34.7
37.1
33.9
33.8
34.7

24.2
25.0
24.5
24.5
24.9
21.6
24.9
24.9
25.2

1008.4
1008.2
1008.9
1009.5
999.1
1009.3
1009.8
1009.3
1008.7

87.7
90.9
84.0
87.0
87.7
85.8
79.9
85.2
85.4

55.8
56.9
51.0
49.7
49.3
49.0
49.0
49.4
48.4

1270.6
1058
1126
914
1185
1140.2
1282.4
1283.0
790.1

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี, 2563

จานวน
วัน

ปริมาณ
ฝน

ที่ฝนตก

สูงสุด

วันที่ปริมาณ
ฝนสูงสุด

117 115.2 5 ตุลาคม
107 80.5 23 กันยายน
95 74.4 11 กันยายน
96 90.7 14 กันยายน
100 117.9 2 ตุลาคม
98 85.2 29 ตุลาคม
113 97.2 5 มกราคม
111 77.2
26
84.0 88.7 กุมภาพั
21 นธ์
กุมภาพันธ์

1.3 สภาพภูมิพฤกษ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จาแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และของส่ วนราชการต่าง ๆ ทาให้ จั งหวัดอ่างทองไม่มี สภาพภูมิพฤกษ์ พื้นที่ป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน วน
อุทยาน รวมทั้งพืชพันธ์ป่าไม้ชนิดต่าง ๆ
1.4 สภาพภูมิอุทก
จากสภาพทางภูมิอุทกของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มี
แม่น้า สาคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
1) แม่น้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้าสายหลักเข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่ อาเภอไชโย แล้วไหลจากทิศเหนือไป
ทิศใต้ โดยผ่านอาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่สามารถนามาใช้
เพื่อการเกษตรได้ ใช้เพียงเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น
2) แม่น้าน้อย เป็นลาน้าธรรมชาติ รับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลองค์รักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ รวมระยะทางที่
ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้าสาคัญเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ใน
เขตอาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้าให้อยู่เต็มฝั่งพร้อมที่จะนาน้ามาสู่
พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๑

นอกจากนี้ ยังมี แหล่งน้า ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัด กระจายทั่วไป ดังนี้
- มีห้วย

จานวน 7 แห่ง

- มีหนอง จานวน 76 แห่ง
- มีคลอง จานวน 62 แห่ง
- มีสระ

จานวน 87 แห่ง

- มีบึง

จานวน 28 แห่ง

แผนภาพที่ 4 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามแหล่งน้า

1.5 สภาพภูมิปฐพี
ลักษณะของสภาพภูมิปฐพีหรือธรณีวิทยาของจังหวัดอ่างทอง ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มแร่ หินทราย หรือ
ทรายบก (Pit Sand or Bank Sand) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการสะสมตัวของทรายบริเวณ
ทางน้าโค้งตัว ที่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ทาให้ทางน้าเดิมกลายเป็นบก และมีตะกอนชนิดอื่น ปิดทับเป็น
ทรายที่มีลักษณะกลม เกลี้ยง สะอาดประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นซิลิกาออกไซด์ เหล็ก
ออกไซด์ แร่เฟลด์สปาร์เศษหิน เศษไม้ และแร่อื่น ๆ ขนาดเล็กปะปนอยู่ จัดอยู่ในกลุ่มแร่เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐาน (แผนภาพที่ 2)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๒

แผนภาพที่ 5 ทรัพยากรแร่ของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามแหล่งการใช้ประโยชน์

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,2558

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๓

และมีลักษณะการกระจายตัว ของกลุ่มแร่ ตามแนวแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย บริเวณตอนกลางของ
จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ 170.10 ตารางกิโลเมตร มีจานวน 9 แหล่ง ดังนี้
ตารางที่ 5 จานวนแหล่งทรายจาแนกตามการกระจายตัวและเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง
ที่

แหล่งทราย

การกระจายตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ป่าโมก
โพธิ์ทอง
สาวร้องไห้
บ้านหนองถ้า
บ้านอบทม
บ้านคลองพูล
บ้านหลักฟ้า
บ้านท่าควาย
บ้านม่วงเจริญผล

อาเภอป่าโมก อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอเมืองอ่างทอง
อและอ
าเภอโพธิ
์ทององอ่างทอง
าเภอเมื
ตาบลสาวร้องไห้ อาเภอวิเศษชัยชาญ
ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา
ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
ตาบลบางจัก อาเภอวิเศษชัยชาญ
ตาบลหลักฟ้า อาเภอไชโย
ตาบลคลองขนาก อาเภอวิเศษชัยชาญ
ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้

พื้นที่
(ตร.กม.)

87.74
41.54
18.51
8.21
4.92
2.93
2.45
2.93
0.87

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,2558

1.6 สภาพภูมิธรณี
ภูมิธรณีของจังหวัดอ่างทองพิจารณาลักษณะของการใช้ประโยชน์จากที่ดินของจังหวัดอ่างทองเป็น
รายอาเภอ (แผนภาพที่ 6) พบว่าพื้ น ที่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 75.64 ท าการเกษตร ท าไร่ ทาสวน และทาไร่น า
สวนผสม พื้นที่ที่ทาการปลูกข้าว รองลงมาใช้เพื่อการอยู่อาศัยร้อยละ 23.66 และเป็นแหล่งน้า ร้อยละ 0.68 ดังนี้
ตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตามรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

หน่วย:ไร่

พื้นที่ทั้งหมด
64,279
140,439
137,134
50,534
45,204
113,338
54,306
605,233

การเกษตร
ที่อยู่อาศัย
แหล่งน้า
52,831
10,972
476
113,333
26,085
1,021
125,526
10,477
1,130
18,088
32,283
163
27,177
17,782
245
77,112
35,532
694
43,790
10,121
394
143,253
4,123
457,85
ที่มา : สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง, 2561
7
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของดินที่มีในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ดินชนิดต่าง ๆ ทั้งหมด
10 ชุดดิน มีเนื้ อที่ป ระมาณ 601,109 ไร่ห รือ 99.319 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมดและเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ ด
1 ประเภท มีเนื้อที่ประมาณ 4,122 ไร่ หรือ 0.681 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๔

แผนภาพที่ 6 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๕

ตารางที่ 7 จานวนชุดดินในพื้นที่จาแนกตามเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อชุดดิน
ชุดดินอยุธยา
ชุดดินบางเลน
ชุดดินบางเขน
ชุดดินเชียงใหม่
ชุดดินชัยนาท
ชุดดินกาแพงแสน
ชุดดินนครปฐม
ชุดดินสรรพยา
ชุดดินสระบุรี
ชุดดินสิงห์บุรี
แหล่งน้า
รวม

เนื้อที่

พื้นที่

(ไร่)

(ตร.กม.)

20,208.71
30,987.90
25,008.21
62,744.45
59,161.48
8,037.488
88,436.57
25,522.65
24.20
280,979.20
4,121.63
605,232.5

32.33394
49.58065
40.01313
100.3911
94.65836
12.85998
141.4985
40.83625
0.038735
449.5667
6.594613
968.372

ที่มา: สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง,2561

2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
1) เศรษฐกิจภาพรวม
พิจารณาจากผลิ ตภัณ ฑ์ภ าค (GRP) ปี 2561 ในภาพรวมของภาคกลาง พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.1
ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2560 เป็นผลจากการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3
เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 0.5 ในปีก่อนหน้าและภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 12.3 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ
15.8 ในปี 2560
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จาแนกตามสาขาการผลิตที่
สาคัญ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๖

การผลิ ต ภาคเกษตร ขยายตั ว ร้อ ยละ 12.3 ชะลอลงจากการขยายตั ว ร้อ ยละ 15.8 ในปี 2560
เนื่องจากการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ชะลอตัวลง ผลผลิตพืชหลักที่ชะลอตัวอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ข้าวเปลือก นอกจากนี้ การบริการทางการเกษตรชะลอตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปศุ
สัตว์ ขยายตัวได้ดี เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงไก่เนื้อ การเลี้ยงโคและกระบือ และสุกรขยายตัวได้ดี ส่วนการประมง
ชะลอตัวตามผลผลิตประมงน้าจืด
การผลิต ภาคนอกเกษตร ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 0.3 ชะลอลงจากที่ ขยายตัว ร้อ ยละ 0.5 ในปี
2560เนื่องจากสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด ลดลงร้อยละ 0.6 เท่ากับการลดลงในปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์การผลิต
ยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิตเครื่องหนัง อย่างไรก็ตาม สาขาการผลิตในภาคบริการขยายตัวได้
ดี โดยที่สาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ คิดเป็นร้อยละ 4.6 สาขาการบริหาร
ราชการฯ คิดเป็นร้อยละ 3.4 สาขาการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 3.0 สาขาการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.6 สาขา
กิจกรรมด้านสุขภาพฯ คิดเป็นร้อยละ 5.6 สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 10.9 สาขากิจ
กรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.1 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 8.4 สาขาการประปาและการจัดการของเสีย คิดเป็นร้อยละ 17.4 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ คิดเป็นร้อยละ15.1 สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ได้แก่ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัว
ร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 6.2 ในปีที่ผ่านมา สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร้อยละ 7.5
ชะลอลงจากร้อยละ16.6 ในปี 2560 และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 2.1
ชะลอลงจากร้อยละ2.3 ในปีก่อนหน้า สาขาการผลิตที่ลดลง ได้แก่ สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ สาขากิจกรรมวิชาชีพฯ
สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน และ สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ลดลงร้อ ยละ 9.0 ร้อยละ 5.6
ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2550 - 2561
ร้อยละ

ปี

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๗

ตารางที่ 8 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้จาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561
จังหวัด
1. สระบุรี
2. สิงห์บุรี
3. ชัยนาท
4. อ่างทอง
5. ลพบุรี
6. พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งภาค

อัตราขยายตัวที่แท้จริง
2560
2561
-1.2
0.9
4.1
4.5
12.8
7.3
9.0
3.3
6.7
0.4
0.3
0.6
1.4
1.6

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2560
2561
28.1
28.5
3.2
3.2
3.8
4.1
3.4
3.5
13.2
12.9
48.3
47.8
100.0
100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563

แผนภูมิที่ 3 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561
ล้านบาท

บาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจาปี 2561 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองชะลอตัว จากปีก่อน
เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศทาให้การส่งออกและการนาเข้า
สินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปี ก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)
(GPP) เท่ ากั บ 30,539 ล้ า นบาท และมี มู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด ต่ อ หั ว (GPP per capita) เท่ ากั บ
122,159 บาท เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มภาคกลาง และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๘

ตารางที่ 9 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2561 (เรียงลาดับ)
อันดับที่

จังหวัด

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว

อันดับที่ 29
อันดับที่ 30
อันดับที่ 31
อันดับที่ 32
อันดับที่ 33
อันดับที่ 34
อันดับที่ 35
อันดับที่ 36

เชียงใหม่
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
ขอนแก่น
อ่างทอง
ชัยนาท
นครราชสีมา
นครนายก

137,316
129,304
123,865
122,950
122,159
119,850
117,517
116,717

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2562 มีผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยฉุดรั้งที่สาคัญต่อความเชื่อมั่นและผลประกอบการในทุก
ปัจจัยการผลิต ทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคบริการ ส่งผลให้การจ้างงานและรายได้
มีแนวโน้มแย่ลง ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนหยุดชะงักในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีผลกระทบต่อรายได้และ
กาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ด้านอุปทาน ภาคการเกษตร เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้า ไม่เพียงพอต่อ
ผลิตการเกษตร ทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และด้านอุปสงค์มาตรการของภาครัฐ
ในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายการลงทุนในการดาเนินงานโครงสร้างพื้ นฐาน และ
นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
ด้านอุปทาน (Supply) คาดว่าชะลอตัว เมื่อเทียบกับปี 2562 พิจารณาจากต้นทุนของธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะต้นทุนปัจจัยทางการเกษตรที่ปรับสูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง โรคระบาดในพืชและสัตว์
และต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามแนวโน้มค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี สาหรับราคาสินค้านั้นจะพบความ
แตกต่างกันตามสถานการณ์สินค้าเกษตรแต่ละประเภท ทาให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ภาค
บริการและการท่องเที่ยว คาดว่าการขยายตัวชะลอลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนจากกลุ่มทัวร์ ไปเป็นแบบ
จื้อโหยวสิง หรือ นักท่องเที่ยวอิสระ F.I.T. (Free Individual Traveler) มากขึ้นส่งผลให้มีทางเลือกในการใช้จ่าย
มากขึ้นและซื้อสินค้าถูกลง สาหรับธุรกิจร้านอาหาร ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ส่วนใหญ่หันมาให้บริการจัดส่งถึงบ้าน
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
ด้านอุปสงค์ (Demand) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2562 พิจารณาจาก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
คาดว่าขยายตัวเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
ตามความต้องการของพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเบิกจ่ายภายใต้โครงการนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและ
เตรียมการเก็บน้าฤดูฝน ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 ขยายตัวแบบชะลอลง
จากปีก่อนหน้า
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๑๙

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 30,539 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 28,858 ล้ านบาท ในปี ที่ ผ่ านมา หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.83 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั งหวั ด ต่ อ หั ว
(Per Capita GPP) เท่ากับ 122,159 บาท เพิ่มขึ้นจาก 114,842 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37
ตารางที่ 10 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559 r
2560 r
2560 p

20,664
27,350
25,962
24,350
24,790
26,479
28,858
30,539

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
หน่(บาท)
วย : บาท
81,318
107,647
102,200
95,872
97,623
104,812
114,842
122,159

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง ใน
ปี 2560 ขยับตัวจากปี 2559 เล็กน้อยเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยนอกภาคการเกษตร 2) ปัจจัยภาค
การเกษตร เช่น จากปั จจั ย ภาคการเกษตร ในปี 2560 ผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวม ณ ราคาประจาปี มีมูล ค่าเท่ากับ
4,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้ นจากปี 2559 ร้อยละ
1.44 เป็นผลสืบเนื่องจากการดาเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรส่งให้ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดอ่างทอง ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นและจากปัจจัยนอกภาคการเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรมปี
2560 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ 5,884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐส่งเสริมให้ ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตให้มากขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการเข้า
มาลงทุนในจังหวัด พิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
ตารางที่ 11 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557– 2561p
หน่วย:ล้านบาท
สาขาการผลิต

2558

2559r

2560r 2561p

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

4,592
4,592
4,592
20,19
8
7,550
1,908

3,937
3,937
3,937
22,54
2
9,022
2,272

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

4,747
4,747
4,747
24,11
1
9,953
2,309

5,563
5,563
5,563
24,97
6
9,923
2,482

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี

12.9
12.9
12.9
73.8
29.5
7.4

15.5
15.54
15.54
78.94
32.55
7.569

18.22
18.22
18.22
81.78
32.49
8.13
หน้าที่ ๒๐

สาขาการผลิต
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การประปาและการจัดการของเสีย
ภาคการบริการ
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์
การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

2558

2559r

2560r 2561p

5,057
521
64
12,64
8
961
3,175

5,291
1,394
65
13,51
9
1,057
3,338

5,842
1,725
77
14,15
8
1,063
3,761

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี

5,920
1,398
123
15,05
3
1,046
4,377

17.3
4.6
0.2
44.3
3.5
10.9

19.1 19.38
3
5.65
4.58
0.25 0.40
46.3 49.29
6
3.48
3.43
12.31 14.33

1,145 1,375 1,473 1,501
29
30
33
37
215 271 316 312
1,727 1,934 1,932 2,009
905 989 924 1,025
4
4
7
9

4.5
0.1
0.9
6.3
3.2
0.0

4.82
0.11
1.03
6.33
3.03
0.02

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอืน่ ๆ

56
54
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ
1,104 1,132
การศึกษา
1,947 1,868
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
1,038 1,099
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
83
98
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
257 272
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
24,79 26,47
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0 (สศช.) 9

66
1,184
1,848
1,147
115
289
28,85
8

63
0.2
1,292 3.7
1,771 6.1
1,243 3.6
137
0.3
229
0.9
30,53 100.0
9
0

4.91
0.12
1.02
6.58
3.36
0.03

0.22 0.21
3.88 4.23
6.05 5.80
3.76 4.07
0.38 0.45
0.95 0.75
100. 100.0
00
0

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2550 – 2560
บาท

ล้านบาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๒๑

3) เศรษฐกิจด้านการเกษตร
(1) การเกษตรด้านพืช
- ข้าว
จั งหวัด อ่ างทองเป็ น แหล่ งผลิ ต ข้าวที่ ส าคั ญ แหล่ งหนึ่ งของประเทศไทยและในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าเจ้าพระยา
มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/2560 จานวน 316,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่
ปลูกข้าวนาปรัง 23,443 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าวนาปี อาศัยน้าฝน
ตามธรรมชาติและน้าชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้าจากแหล่งน้าชลประทานและแหล่งน้าอื่น ๆ ทา
ให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 2-3 ครั้งต่อปี ในการจัดเก็บข้อมูลจะจาแนกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง จาก
วันปลูก โดยข้าวนาปีคือข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม และข้าวนาปรังคือข้าวที่ปลูก ในช่วง
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของปีถัดไป เป็นผลทาให้สถิติการเก็บข้อมูลการปลูกข้าวนาปีและนาปรังมีพื้นที่ไม่
แน่นอนอันเกิดจากการเหลื่อมระยะเวลาของการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละเดือนที่มีตลอดทั้งปี
พิจ ารณาจากเนื้ อที่ เพาะปลู กข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ของเกษตรกรท านา ในจังหวัดอ่างทอง และ
ศักยภาพการเพาะปลูกที่สามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลตามสถานการณ์
และช่วงระยะเวลา พบว่า เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 จานวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปีจาแนกตามอาเภอ ปี 2562
อาเภอ

จานวนพื้นที่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
ไร่

เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

17,215
111,518
79,160
6,479
23,220
57,222
53,090
347,904

ไร่

17,215
111,518
79,160
6,479
23,220
57,222
53,090
347,904

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
1/ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
หมายเหตุ

2/

จานวนผลผลิตต่อไร่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
กิโลกรัม

778.70
731.95
791.68
642.69
822.17
789.12
786.13
763.20

กิโลกรัม

780.20
733.45
793.18
644.19
823.67
790.62
787.63
764.70

มูลค่าจาหน่าย
ของเกษตรกร1/
บาท:กิโลกรัม

7.25
7.96
7.97
7.37
7.67
6.86
6.98
7.23

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของทุกปี หรือนา ครั้งที่
สอง หรือนานอกฤดู หรือนาน้าตม คือการทานาที่ไม่ได้อาศัยน้าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่อาศัย น้าจากลาห้วย
หนอง คลองบึง น้าใต้ดิน หรือน้าจากคลองชลประทาน พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้นหรือ เกษตรกรเรียกว่า
“ข้าวเบา” ไม่มีความไวต่อช่วงแสง กล่าวคือ ข้าวจะออกดอกติดรวงข้าวและเก็บเกี่ยวได้ตามอายุ ระยะเวลาการ
เพาะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าข้าวนาปี (ตารางที่ 13)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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ตารางที่ 13 จานวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปรังจาแนกตามอาเภอ ปี 2562
จานวนพื้นที่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว

อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

จานวนผลผลิตต่อไร่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว

มูลค่าจาหน่าย
ของเกษตรกร1/

ไร่

ไร่

กิโลกรัม

กิโลกรัม:ไร่

บาท:กิโลกรัม

12,508
61,068
63,756
4,963
8,235
39,598
21,435
211,563

12,508
60,318
63,686
4,963
8,235
38,606
21,435
209,751

778
759
783
730
796
794
739
768

778
759
783
730
796
794
739
768

8.02
7.46
7.59
8.02
8.64
6.81
7.06
7.65

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
หมายเหตุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ตารางที่ 14 จานวนต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ จาแนกตามสถานการณ์แนวโน้ม 2556 – 2562
ปี

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

5,730
4,640
4,575
3,490
3,445
3,390
3,359

หน่วย :บาท:ไร่

ร้อยละที่ลดลง
ของต้นทุนการผลิตข้าว
-4.18
-23.49
-1.420
-31.08
-1.30
-1.62
-0.92

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

หากพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต/เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง ต่อพื้นที่ 1 ไร่ จาแนก
ตามรายละเอียด พบว่า
1. ค่าไถนา หรือการย่ าเทือก เป็นขั้นตอนการเตรียมดินสาหรับการหว่านข้าว ราคาค่าจ้างอยู่ที่ไร่ล ะ
250-300 บาท แต่หากใช้รถแทร็กเตอร์ขนาดใหญ่ทาซึ่งใช้เวลารวดเร็วกว่า ราคาต่อไร่ก็จะอยู่ที่ 400 บาท
2. การลูบหน้าดินให้เรียบเสมอกันหรือการลูบเทือกก่อนการหว่าน ราคาค่าจ้างอยู่ที่ไร่ละ 250 - 300 บาท
3. เมล็ดพันธุ์ข้าวมีราคาแตกต่างกันตามสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งมีราคาประมาณ 26 บาทต่อกิโลกรัม โดย
พื้นที่ขนาด 1 ไร่จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 25-30 กิโลกรัม คิดเป็นราคา 650-780 บาทต่อไร่
4. ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว คือการจ้างคนมาหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยราคาจะมีตั้งแต่ 50-100 บาทต่อไร่
5. ปุ๋ยเคมี การปลูกข้าวต่อ 1 ฤดูกาลจะให้ปุ๋ยเคมี 2-3 รอบ ให้อย่างต่าครั้งละประมาณ 25 กิโลกรัม
(ครึ่งกระสอบ) ต่อไร่ โดยราคาปุ๋ยยูเรียปัจจุบันอยู่ที่ 650-700 บาทต่อกระสอบ เมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อฤดูกาลจะ
อยู่ประมาณ 700-1,000 บาทต่อไร่
6. ค่าจ้างหว่านปุ๋ยเคมี ราคาค่าจ้างหว่านปุ๋ยในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ระดับราคาจะอยู่ที่ 50-100 บาท
ต่อไร่ ซึ่งในหนึ่งฤดูกาลจะหว่าน 2-3 รอบ คิดเป็นต้นทุนประมาณ 100-300 บาท
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๒๓

7. สารเคมี สารเคมีในที่นี้จะรวมทั้งยาคุมหญ้า ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันแมลง ยาฆ่าแมลง รวมถึงฮอร์โมน
บารุงพืชด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะนายาเหล่านี้ 1 ขวดมาผสมน้าในถังขนาด 200 ลิตร 1 ถัง ฉีดได้ 15 ไร่ ซึ่งสารเคมี
เหล่านี้มีราคาแตกต่างกันมากตั้งแต่ 150 บาท ไปจนถึงหลายร้อยบาทหรือเป็นพันบาทก็มี โดยในการปลูกข้าว 1
ฤดูกาลจะต้องฉีดสารเคมีเหล่านี้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง และจะมากขึ้นไปอีกหากมีโรคพืชแมลงเข้ามารบกวน ในที่นี้
จะขอให้ราคากลางสารเคมีทุกชนิดถัวเฉลี่ยต่อขวดอยู่ที่ 400 บาท ตามคาบอกเล่าของชาวนาในจังหวัดพิจิตร และ
ใช้สารเคมีอย่างต่า 3 ชนิด คือ ยาคุมหญ้าฉีด 1 รอบ ยาป้องกันแมลง 2-3 รอบ ฮอร์โมนบารุงต้นข้าวอีก 2-3 รอบ
เมื่อคานวณเป็นต้นทุนต่อไร่จะได้ 180-200 บาท
8. ค่ าจ้ างฉี ด สารเคมี ราคาค่ าจ้ างฉี ดสารเคมี จะอยู่ ที่ ป ระมาณ 50 บาทต่อ ไร่ต่ อรอบ ซึ่งปกติจ ะฉี ด
ประมาณ 4 ครั้งต่อฤดูกาล จึงคิดเป็นราคา 200 บาทต่อไร่
9. เก็บ เกี่ย วข้าว เมื่ อข้าวโตพร้ อมที่ จะเก็บ เกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาเกี่ย ว โดยราคาอยู่ที่ ไร่ล ะ 500 บาท
นอกจากนี้ยังมีค่าขนข้าวราคาเกวียนละ 100 บาท หากผลผลิตต่อไร่คือ 80 ถัง หรือ 0.8 เกวียน ราคาค่าขนข้าวจะ
อยู่ที่ 80 บาทต่อไร่ เมื่อรวมต้นทุนในกระบวนการเก็บเกี่ยวจะมีราคาอยู่ที่ 580 บาท (ถ้าผลผลิตต่อไร่สูงราคาก็
จะมากขึ้น)
10. น้ามันเชื้อเพลิง การทานามีความจาเป็นที่จะต้องสูบน้าเข้านา ซึ่งมีค่าน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ไม่น้อย โดย
ปกติแล้วจะสู บ น้ากันโดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อ 10 วัน เป็นอย่างน้อย ให้ การปลูกข้าวต่อ 1 ฤดูกาลอยู่ที่ 120 วัน
ฉะนั้น ในหนึ่งฤดูกาลจึงสูบน้าเฉลี่ย 10 ครั้ง (ตัดช่วงใกล้เก็บเกี่ยวที่ต้องปล่อยให้น้าแห้ง) โดยเครื่องสูบน้าจะกิน
น้ามันในอัตรา 2.5 ลิตรต่อ 1 ไร่ ราคาน้ามันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท จะได้ค่าน้ามันเชื้อเพลิ งเป็นต้นทุนที่
ประมาณ 750 บาทต่อไร่ จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนามาซึ่ง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกข้าวซึ่ง
ต้องดาเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล การเพาะปลูกข้าวเป็นการกาหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่มีแนวโน้มกับรายได้จากขายข้าวกับพื้นที่ปลูกข้าว และช่วงเวลาของการปลูกข้าว นาปี นาปรัง สรุปได้ว่า
ปัจจุบันในการเพาะปลูกข้าวนาปีนั้น เกษตรกรผู้เพาะปลูกของจังหวัดยังไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ตลาดข้าวของประเทศได้ พิจารณาจากราคาจาหน่ายข้าวของเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกจาเป็นต้อง
กาหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของดินในแต่ละอาเภอ และชนิดของข้าวที่หลากหลายตามความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ จะทาให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของข้อมูลสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒ นาข้าวของจังหวัดอ่างทอง
อย่างเป็นรูปธรรมสามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพของข้าวให้มีมาตรฐานข้าวที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งคุณค่า และคุณภาพ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมข้าวไทย
2. การเข้าสู่ตลาดใหม่ในการจาหน่ายสินค้าข้าว ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดและคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการสินค้าของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ
3. การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากข้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จากข้าว
เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสาอางที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องพัฒนาตราผลิตภัณฑ์
ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
4. การเพิ่มช่ องทางการขยายตลาด โดยการจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม Road Show ในตลาดใหม่
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากข้าว นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เช่น ผ่านช่องทาง
website โดยแสดงสินค้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่น ใจให้ผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคทั่ว
โลกเข้าถึงสินค้า รับรู้ข้อมูลสินค้าโดยตรง
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5. แนวทางแก้ไขปัจจัยกระทบอื่น ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ วิกฤตน้าแล้งนั้น ได้วางแนวทางไว้ดังนี้
1) ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 และให้เกษตรกรทานาเริ่มทาการปลูกข้าวนาปีพร้อมกัน
2) สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือก เช่น พืชสวน พืชผัก เป็นต้น
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ตรวจสอบดูแลพื้นที่เสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น เกิดที่ไหน และ อย่างไร โดยพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหานั้นอย่างทันท่วงที
ตารางที่ 15 จานวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. 2560 – 2562
ชนิดพืช
กระเจี๊ยบเขียว
กะเพรา
ข่า
ข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดหวาน
คะน้า
ชะอม
ตะไคร้
แตงกวา
ถั่วฝักยาว
ถั่วพู
บวบ
บัวสาย
ผักกวางตุ้ง
ผักบุ้งจีน
ผักบุ้งน้า
พริกขี้หนูสวน
พริกขี้หนูเม็ด
ฟัใหญ่
ก / แฟง
ฟักทอง
มะเขือเปราะ
แมงลัก
โหระพา

2560
ปริมาณ
มูลค่า

2561
ปริมาณ
มูลค่า

2562
ปริมาณ
มูลค่า

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

1,439,635
132,256
10,554,98
359,4710
746,150
277,217
676,563
1,646,720
438,388
244,060
71,750
4,200
75,160
6,700
361,388
60,184
94,900
852,705
23,800
113,425

(บาท/
กิโลกรั
ม)
16.38

19.19
19.15
16.4
12.78
30.16
8.15
13.1
24.39
17.48
8.36
12.24
11.07
9.85
37.66
78.7
7.73
13.34
11.01
17.12

596,700
246,440
1,561,17
332,2400
1,210
1,021,50
710,3260
472,913
1,152,73
514,1110
355,570
33,870
3,600
59,740
15,100
338,880
207,005
57,650
500
698,285
18,150
141,210
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(บาท/
กิโลกรั
ม)
16.12

23.24
18.09
11.79
10
13.54
26.56
12.17
15.33
27.49
17.21
10.21
18.81
10.5
10.83
38.09
43.26
7.31
20
11.62
14.45
17.19

1,459,370
363,830
1,655,045
244,420
8,100
6,451,000
1,130,220
1,192,395
280,130
152,820
2,830
264,388
13,140
1,780
52,875
5,190
234,717.5
254,3600
45,500
3,800
474,060
16,675
196,685

(บาท/
กิโลกรั
ม)
17.96

23.04
26.41
13.17
13.33
14.08
27.17
8.95
13.61
24.75
47.79
17.07
18.98
11.01
13.75
19.95
60.8
59.4
15.49
14.74
15.97
25.47
21.88

หน้าที่ ๒๕

แผนภูมิที่ 5 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายสินค้าเกษตร วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้าง
แบรนด์ของจังหวัดอ่างทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth
Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เช่น ข้าวนาปี
Question marks : ความสามารถในการแข่งขันต่า แต่มี Market growth สูง แสดงว่ามีโอกาสดี แต่
Market Share ยังต่า เช่น พื ชผั ก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว บัว สาย ขจร แตงกวา มะกรูด แฟง บวบ ชะอม เห็ ด
นางฟ้า พืชยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว ฝรั่ง และกล้วย ไม้ดอก ได้แก่ มะลิ
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ พืชผัก เช่น ข้าวนาปรัง และพืช
ยืนต้น คือมะม่วง
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่า Market growth ต่า เช่น พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
มะเขือเปราะ ตะไคร้ ข่า พืชไร่ เช่น ข้าวโพดฝักสด อ้อย พืชยืนต้น เช่น พุทรา และ มะนาว
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนา “ด้านพืช” ผลิตภัณฑ์พืชที่มี
ศักยภาพ Market growth สูง แต่ Market Share ยังต่า ภายใต้วางโครงการยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหารและยกระดับ โภชนาการและส่ งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and
improved nutrition and promote sustainable agriculture) มีเป็นประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ด้วย
การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของ ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก เกษตรกรแบบ ครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์
ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง ที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนาเข้า ในการผลิต ความรู้
บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมรวมทั้งหา
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๒๖

ช่องทางการตลาด กาหนดมาตรฐานด้านพืช เพื่อให้พืชเหล่านี้มีคุณภาพเพิ่ม ควบคู่กับการจัดทาประชาสัมพันธ์
การตลาดพืชผักของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คนรู้จัก เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
หากพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่เติบโตแบบ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอย่าง
ข้าวนาปรัง และ มะม่วง เพื่อรักษาฐานเดิมของลูกค้า ดังนั้น จังหวัดอ่างทองต้องนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การกาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ พบว่า ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ มี Market Share ต่า Market growth ต่า อย่าง ตะไคร้
ข่า และพริกขี้หนูสวน เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคควรมีการแปรรูป
สินค้าที่เก็บได้นาน
(2) การเกษตรด้านปศุสัตว์
ปศุสัตว์เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของภาคเกษตรที่สาคัญ รองจากการปลูก พืช มีก ารเลี้ย งเพื่อ การบริโ ภค เพื่อ
การใช้งาน และที่สาคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา สุกร และโค
เนื้อ ปริมาณการเลี้ยง และ ราคาจาหน่าย หน้าฟาร์ม มีแนวโน้มลดลงตามอุปสงค์ อุปทานของผู้บริโภค
ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ของปี 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ
108 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 172.4 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.4 ส่งผลให้ ดัชนีรายได้สาขาปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
ตารางที่ 16 จานวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. 2560 – 2562

หน่วย:ล้านบาท

2560
2561
2562
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
โคเนื้อ1/
14,618
70.17
14,853
30.64
14,473
30.85
สุกร2/
75,647 823.04
79,296 570.93
80,539 630.93
ไก่เนื้อ3/
1,193,105 572.69
1,087.142 369.62 1,164,598 402.82
ไข่เป็ด4/ 215,571,720 797.62 140,187.000 350.46 1,154,311 1,200.37
ไข่ไก่ 4/
121,368,240 424.79 354,794.976 1,241.78 4,29,638 320.41
ไข่นกกระทา 625,800,000 450.53 640,444,000 307.41 2,452,403 360.19
4/ 5/
แพะ
2,779
10.42
932
3.49
1,015
3.88
รวม
3,149.30
1,632.55
2,949.45

ชนิดปศุสัตว์

หมายเหตุ

1/: ปริมาณของโคเนื้อ : นน. 250 กก/ตัว
2/: ปริมาณของสุกร : นน. 100 กก/ตัว
3/: ปริมาณของไก่เนื้อ : นน. 2 กก/ตัว
4/: ปริมาณของ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา : ฟอง
5/: ปริมาณของแพะ : นน. 30 กก/ตัว

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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แผนภูมิที่ 6 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

จากการวิ เคราะห์ BCG Matrix เพื่ อ วางแผนการขายสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ว างกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด นั้ น
จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาด
สัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เช่น ไข่เป็ด สุกร
Question marks : ความสามารถในการแข่งขันต่า แต่มี Market growth สูง แสดงว่ามีโอกาสดี แต่
Market Share ยังต่า เช่น แพะ ไข่นกกระทา
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ไก่เนื้อ
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่า Market growth ต่า เช่น โคเนื้อ ไข่ไก่
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้ าน/ชุมชน ประกอบกั บ ข้อมู ล พื้น ฐานแล้ วจึงได้ ให้ ความส าคัญ ในการพั ฒ นา “ด้า นศักยภาพ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ และ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงนกกระทา” เนื่องจากความสามารถ
ในการแข่งขันต่่า แต่มี Market growth สูงและเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
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หน้าที่ ๒๘

(3) การเกษตรด้านประมง
ภาวะการผลิตสาขาประมงในปี 2559 หดตัวร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งแรกของปี
สภาพพื้ น ที่ แ ห้ งแล้ ง ปริ ม าณน้ าในแหล่ งน้ าต่ าง ๆ ลดลงท าให้ เกษตรกรผู้ เลี้ ย งปลาทั้ งในบ่ อ ดิ น ในกระชั ง
ลดพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้าลง หรือชะลอการเลี้ยงรวมถึงการจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติมีปริมาณลดลง ส่งผล
ให้ปี 2559 มีการผลิตลดลง ในส่วนของด้านราคานั้นเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้
ราคาสัตว์น้าขยับตัวสูงขึ้น
และเมื่อพิจารณาปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง และสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ ในปี
2559 รวมทั้งสิ้น 29,085,530 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,469,169,630 บาท จาแนกเป็นปริมาณและมูลค่า
สัตว์น้าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง จานวน 27,481,190 กิโลกรัม มูลค่า 1,417,343,880 บาท และ
ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ จานวน 1,604,340 กิโลกรัม มูลค่า 51,825,750 บาท
ตารางที่ 17 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ปี 2559 -2560
2559
ชนิดสัตว์น้า
ปลาช่อน
ปลาดุก
ปลาหมอ
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาไน
ปลาสลิด
ปลาสวาย-เทโพ
ปลาไหล
ปลาเบญจพรรณ
กุ้งก้ามกราม
ปลาทับทิม
กุ้งฝอย
ตะพาบ
กบ
ปลายี่สก
สัตว์น้าอื่น ๆ
รวม

หน่วย:บาท

2560

ปริมาณ
(ก.ก.)
111,840
91,630
150,330
228,570
248,570
60,320
71,940
291,740
17,130
209,720
29,840
11,880

มูลค่า
(บาท)
8,666,605
3,054,040
4,321,460
4,114,230
5,319,920
1,931,435
2,729,640
8,349,450
659,890
3,889,620
4,987,050
1,674,550

40,350
40,130
1,604,340

795,950
1,331,910
51,825,750

ปริมาณ
(ก.ก.)
368,900
250,600
222,500
352,300
249,000
41,900
55,250
50,600
72,600
16,520
6,590
7,600
9,950
1,711,766

มูลค่า
(บาท)
28,589,750
11,863,404
9,258,225
9,505,054
7,106,460
1,437,589
2,716,643
1,852,972
1,767,810
3,010,109
654,717
260,193
78,638,419

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๒๙

ตารางที่ 18 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง ปี 2559 - 2560
2559
ชนิดสัตว์น้า
ปลาช่อน
ปลาดุก
ปลาหมอ
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาไน
ปลาสลิด
ปลาสวาย-เทโพ
ปลาไหล
ปลาเบญจพรรณ
กุ้งก้ามกราม
ปลาทับทิม
กุ้งฝอย
ตะพาบ
กบ
ปลายี่สก
สัตว์น้าอื่น ๆ
รวม

ปริมาณ
(ก.ก.)
3,340,500
5,215,400
48,430
435,940
1,774,200
66,500
281,700
5,314,500
530,700
8,365,300
406,900
915,700
785,420
27,481,190

มูลค่า
(บาท)
254,788,000
219,406,800
2,130,440
10,800,360
45,326,000
1,518,650
12,544,000
147,991,800
13,387,700
621,390,000
496,890
66,553,500
21,009,740
1,417,343,880

2560
ปริมาณ
(ก.ก.)
5,513,500
6,658,000
7,3500
450,750
1,535,100
356,200
325,600
9,563,500
582,900
46,500
7,895,800
538,000
6,143,000
39,682,350
5,513,500
6,658,000
7,3500
450,750

มูลค่า
(บาท)
419,026,000
294,616,500
3,123,750
12,715,658
42,230,601
9,083,100
15,059,000
268,256,175
13,698,150
11,422,725
596,132,900
538,000
6,143,000
41,394,116
419,026,000
294,616,500
3,123,70
12,715,658

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๓๐

แผนภูมิที่ 7 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

ที่มา สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง , 2563

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายสินค้าเกษตร วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
สร้ างแบรนด์ ของจั งหวัดอ่ างทองนั้ น จะพิ จ ารณาจาก 2 เกณฑ์ ก็ คื อ อัต ราการเติบ โตของตลาด (Marketing
Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เช่น ปลาทับทิม ปลาสวาย - เทโพ
Question marks : ความสามารถในการแข่ ง ขั น ต่ า แต่ มี Market growth สู ง แสดงว่ า มี โ อกาสดี
แต่ Market Share ยังต่า เช่น ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ้งกร้ามกราม และกบ
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน
Dogs: ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ โ ตและมี จุ ด อ่ อ นเยอะ มี Market Share ต่ า Market growth ต่ าเช่ น ปลานิ ล
ปลาเบญจพรรณ ตะพาบ และปลาหมอทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการ
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานแล้วจึงได้ ให้ความสาคัญในการ
พั ฒ นา “ด้ า นประมง” ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงที่ มี ศั ก ยภาพ Market growth สู ง แต่ Market Share ยั ง ต่ า เช่ น
ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ้งกร้ามกราม และกบ กรมประมงได้วางโครงการที่จะส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และ
จังหวัดอ่างทองได้วางโครงการ ประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คนรู้จัก เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
(4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
1. การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม
การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เป็นระบบหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาและส่งเสริมให้
เป็ น ระบบมาตรฐานของชาติ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ผู้ผ ลิ ต ผู้ บริโภค
รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ และการยอมรับของผู้เ กี่ยวข้อง ระบบนี้คือ “ระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good Aguatic
Practices) ระบบนี้ ส ามารถผลิ ตได้ทั้ งพื ช ปศุสั ตว์ และประมง แต่ พบว่า จานวนเกษตรกรที่ ผ่ านการรับ รอง
มาตรฐาน ลดลง เป็นเพราะ ผู้ผลิต หรือเกษตรกร กับผู้บริโภค ขาดความความรู้ความเข้าใจ ในระบบมาตรฐาน
(GAP) จากข้อมูลสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 , สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่งแนวทางการใช้สารเคมี และ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่หนึ่ง เกษตรกรที่ทาการเกษตรโดยใช้สารชีวะพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๓๑

จากธรรมชาติกลุ่มนี้ไม่เน้นปริมาณ หรือผลตอบแทนจากผลิตผล ผลิตภาพการผลิตจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่า กลุ่ม
ที่สอง ใช้ปัจจัยการผลิตแบบผสมผสาน ระหว่างสารชีวะพันธ์จากธรรมชาติ กับปุ๋ยเคมี/สารเคมี และกลุ่มที่สาม
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เน้นที่ปริมาณ หรือผลตอบแทนจากการผลิต จึงจาเป็นต้องปัจจัย
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลเร็ว นิยมใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นหลัก ดังกล่าวนี้เพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
ปุ๋ยเคมี ว่า “ปุ๋ยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะห์เพื่อใช้สนองความต้องการของพืช จังหวัดอ่างทองจึงได้กาหนด
แนวทางการพัฒนามาตรฐานแปลง/ฟาร์มในจังหวัดอ่างทอง โดยในปี 2562 พบว่า เกษตรกร (ด้านพืช) ผ่านการ
รับรองมากที่สุด 293 ราย รองลงมาด้านประมง จานวน 114 ราย อันดับถัดมาเกษตรกร (การทานาข้าว) จานวน
41 ราย
ตารางที่ 19 จานวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม พ.ศ. 2555 - 2562
ปี

จานวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม
รวม

(ด้านพืช)

(ด้านนาข้าว)

(ด้านปศุสัตว์)

(ด้านประมง)

2555

84

-

72

12

-

2556

122

8

80

32

2

2557

530

298

193

35

4

2558

332

192

99

37

4

2559

449

249

151

44

5

2560

329

145

130

46

8

2561

521

136

109

47

229

2562

448

293

41

-

114

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

(5) สถาบันและองค์กรเกษตรกร
- ประเภทสหกรณ์และจานวนสมาชิก
จังหวัดอ่างทอง มีประเภทสหกรณ์ที่มีในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ สหกรณ์ภาค
การเกษตร จานวน 19 แห่ง มีสมาชิก จานวน 37,251 ราย และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จานวน 13 แห่ง
มีสมาชิก จานวน 7,127 ราย
ตารางที่ 20 ประเภทของสหกรณ์จาแนกตามจานวนสมาชิก พ.ศ. 2563
ที่
1
2

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
รวม

จานวน

สมาชิก

19
13
22

37,251
7,127
44,378

(แห่ง)

(ราย)

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๓๒

- สถาบันเกษตรกรและจานวนสมาชิก
สถาบันเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 465 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรจานวน 51 แห่ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จานวน 44 แห่ง กลุ่มยุวเกษตรกร จานวน 16 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานวน 354 แห่ง
ตารางที่ 21 จานวนสหกรณ์จาแนกตามประเภทของสถาบันเกษตรกรและอาเภอ พ.ศ. 2563
อาเภอ
เมือง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

ประเภทของสถาบันเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุม่
สมาชิก
กลุม่
สมาชิก
8
490
7
159
10
440
8
118
10
434
5
125
5
372
5
40
8
371
8
86
5
293
3
70
5
261
8
120
51
2,661
44
718

กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุม่
สมาชิก
3
45
1
30
4
80
2
30
2
40
3
45
1
20
16
290

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุม่
สมาชิก
52
820
50
1,127
59
1,143
56
580
28
461
53
758
56
925
354 5,814

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

4) เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด อ่ า งทอง เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ รองรั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ จากเมื อ งหลวง จึ ง มี
สถานประกอบการไม่มากคือ จานวน 315 สถานประกอบการ ดังนั้นประชากรของจังหวัดอ่างทองจึงเดินทางไป
ประกอบอาชีพในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี เป็นต้น
นอกจากนี้ ป ระเภทอุตสาหกรรมที่มีจานวนมากในจังหวัด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม
การเกษตร จานวน 50 สถานประกอบการ รองมาประเภทอุตสาหกรรมอโลหะ จานวน 35 สถานประกอบการ
อันดับถัดมาอุตสาหกรรมอาหารจานวน 25 สถานประกอบการ
ตารางที่ 22 จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 – 2562
ประเภทอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนัง
สัตว์ ปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
แปรรู
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่น ๆ

2559 2560 2561 2562

55
33
1
5
3
5
51
5

55
36
2
5
3
5
54
5

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

54
35
2
5
3
5
52
4

50
25
3
1
4
22
5

อัตราการเปลี่ยนแปลง
2560 2561 2562

-

-1.82
-7.41
-2.78 -28.57
100.00
-40.00
-66.67
-20.00
-3.70 -57.69
-20.00 25.00
หน้าที่ ๓๓

ประเภทอุตสาหกรรม

2559 2560 2561 2562

การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการ
ทาแม่พิมพ์
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง
การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
อื่น ๆ

อัตราการเปลี่ยนแปลง
2560 2561 2562
0.00 -100.00

2

2

2

-

9
3
5
18
51
5
26
22
21

9
4
5
18
51
5
28
22
21

8
4
6
19
48
5
28
22
20

7
4
1
14
35
4
18
5
10

-

11.11
20.00
5.56
-5.88
-4.76

-12.50
-83.33
-26.32
-27.08
-20.00
-35.71
-77.27
-50.00

116

119

115

107

-

-3.36

-6.96

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

และเมื่อพิจารณาลักษณะของการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 มีเงินลงทุนเท่ากับ
76,404 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีเงินลงทุน 76,479 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน เท่ากับ 75 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ –0.09
ตารางที่ 23 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนทางาน พ.ศ. 2556 - 2562
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

สถานประกอบการ
491
452
449
436
449
437
315

คนทางาน
8,348
7698
7,940
7,988
8633
8712
8,016

เงินทุน
21,194.37
78,254.64
74,786.71
74,905.00
76,141.06
76,479.44
76,404.81

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

โรงงานในจังหวัดอ่างทองที่มีเงินลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรก
1. บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จากัด
2. บริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จากัด
3. บริษัท เมอร์รีไรซ์แลนด์ จากัด
4. บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
ผลิตเส้นใยธรรมชาติ,เส้นใยสังเคราะห์
5. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)

เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน

4,668,000,000
2,680,000,000
2,042,349,900
1,931,000,000

เงินลงทุน

1,631,856,000 ล้านบาท
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ล้านบาท
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6. บริษัท ไทยเรยอน จากัด(มหาชน)
(แบ่งบรรจุเส้นใยเรยอนและจัดเก็บขนถ่ายสินค้า)
7. บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
8. บริษัท เค ที เอ็มเอส จี จากัด
9. บริษัท นารุ่ง เรยอน จากัด
10. บริษัท เพชรสยาม พิพัฒน์ธัญญา จากัด

เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน

1,408,000,000 ล้านบาท
755,000,000
630,737,000
426,865,743
385,000,000

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงมหาดไทย โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองได้จัดประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ไว้ 5 ประเภท คือ อาหาร เครื่องดื่มเครื่อง
แต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารดังกล่าวนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มตาม
ศักยภาพด้านการผลิต (Market Segmentation) โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่ม จาแนกได้
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการในปี 2556 - 2562 จานวน 1,514 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากลมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีคุณภาพสูง ผลิต
ได้จานวนมากอย่างต่อเนื่อง มีจานวน 23 ผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม B อนุ รั ก ษ์ ส ร้ างคุ ณ ค่ า มุ่งเน้ น การสร้างคุ ณ ค่ ามู ล ค่ าเพิ่ ม ในตลาดเฉพาะโดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในกลุ่ ม นี้
มีคุณภาพสูง ผลิตน้อยชิ้น เพราะมีขั้นตอนกระบวนการ ผลิตที่ยากและซับซ้อน มีจานวน 93 ผลิตภัณฑ์
กลุ่ม C พัฒนาสู่สินค้าดาวเด่นมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพควบคุม คุณภาพสินค้าให้คงที่และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีคุณภาพปานกลาง ผลิต ได้จานวนมาก มีจานวน 201 ผลิตภัณฑ์
กลุ่ม D ปรับตัวสู่การพัฒนาหรือเอกลักษณ์ มุ่งเน้นการศึกษาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนาทิศทางหรือให้ รับ
ช่วงการผลิตโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีการผลิตได้ง่าย ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานจานวน 168 ผลิตภัณฑ์
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เด่ น จั ง หวั ด : PSO (Provincial Star OTOP) ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
มีคุณค่าเป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิต มีความสามารถด้านการตลาด โดยพิจารณาจากผู้บริโภคและการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานที่ร่วมกันเป็นภาคีการทางานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง ผลิตภัณฑ์กลอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และผักตบชวา ฯลฯ
ตารางที่ 24 จานวนรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2556– 2562

หน่วย:ล้านบาท

ปี
2556
2557

จานวน (ล้านบาท)
615,900,000
620,270,000

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
-5.23
0.71

2558

817,614,081

28.35

2559
ปี
2560

953,233,000

16.58

1,167,117,218

22.44

2561

1,486,703,973

27.38

2562

1,828,749,237

23.01

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
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ตารางที่ 25 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2559– 2562
ปี
2559
2560
2561
2562

1 ดาว
8
8
8
5

2 ดาว
10
10
10
2

3 ดาว
23
23
23
28

4 ดาว
47
47
47
62

5 ดาว
20
20
20
30

2561
754
49
50
420
175
1,448

2562
771
56
57
449
181
1,514

ตารางที่ 26 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน
กลุ่มผลิตภัณฑ์

อาหาร
เครื่องดื่ม
เครื่องแต่งกาย
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

2559
235
15
35
215
87
587

2560
435
22
39
239
120
855

แผนภูมิที่ 8 การวิเคราะห์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วางกลยุทธ์ทางการตลาด
นั้ น จะพิ จ ารณาจาก 2 เกณฑ์ ก็คื อ อัต ราการเติ บ โตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่ ว นแบ่ งทาง
การตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
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ผลการการวิ เคราะห์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP พบว่ า ยั งไม่ มี ป ระเภทของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP
ที่อยู่ในตลาดเติบโตสูง หรือมีโอกาสดี แต่ Market Share ยังต่า เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทามีคู่แข่งหลาย
จังหวัด
Cash cows : ธุ ร กิ จ ที่ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยั งสู งอยู่ คื อ ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ อาหาร
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่า Market growth ต่า คือ สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหารเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานแล้วจึงได้ ให้ความสาคัญในการพัฒนา “ช่องทางการตลาด
และกิจกรรมส่งเสริมการขาย” Inventory Location and Warehousing จากการวิเคราะห์ ผลิตภัณ ฑ์ชุมชน
OTOP ที่อยู่ในตลาดเติบโตสูง หรือมีโอกาสดี แต่ Market Share ยังต่า เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่กาหนด
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทามีคู่แข่งหลายจังหวัด จังหวัดจึงนาจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ จัดสร้าง
จุดบริการของคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) ให้กับกลุ่มจังหวัดเพื่อการกระจายตัวสินค้า การเก็บ
รักษา การจัดหมวดหมู่ และการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
5) เศรษฐกิจด้านการบริการท่องเที่ยว
สถานการณ์ ของการเดินทางท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอ่างทอง มีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.32 ในจานวนนี้ พบว่าผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.36 เป็นเพราะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.34 สาหรับการเพิ่มขึ้นของจานวนที่ เดินทางเข้ามาในจังหวัดอ่างทอง
อาจจะเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
เมืองรอง การจัดงานประเพณีต่าง ๆ อาทิเช่น งานแข่งเรือพาย งานไหว้ครูกลอง เป็นต้น อีกทั้งนักทัศนาจรชาวไทยจะ
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้มนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ วัดไชโยวรวิห าร วัดขุนอินทประมูล วัดม่วงและ
วัดป่ าโมกเป็ น ต้น ในช่วงวัน หยุ ดสุ ดสั ป ดาห์ ซึ่ งการเดิน ทางแต่ ล ะครั้งนักท่ องเที่ยวจะมีระยะเวลาพ านั กเฉลี่ ย
ประมาณ 1.59 วัน มีอัตราการ เข้าพักลดลงเล็กน้อย หากพิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว
ที่พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,265.23 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 ส่วนนักทัศนาจรที่ไม่พักค้าง
คืนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 788.92 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 ทั้งนี้ ภาพรวมของผู้เยี่ยมเยือนจังหวัด
อ่างทองจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,008.58 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 โดยพบว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
จะเกิดจากหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน เงินทาบุญ รองลงมาเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึ ก ตามลาดับ ส่งผลให้มีรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 993.54 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.89
ทั้งนี้ ในการพัฒ นาด้านการบริการท่องเที่ยว ตามความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒ นาศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน นั้นได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชน เน้นการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest
tourism) ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการ
รักษาสุขภาพกายและใจ ในแหล่งวัฒนธรรมให้เกิดความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ ซึ่งอาจจัดอยู่ในรูปแบบการ
ท่องเที่ย วเพื่อสุขภาพ โดยนั กท่องเที่ย วจะต้องมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒ นธรรมท้องถิ่น และ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วยเพื่อเพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจาแนกตามค่าใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ. 2560 – 2561
นักท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายรายหมวด
ทีพ่ กั
อาหารและเครื่องดื่ม
ซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
บัค่านบริ
เทิกง ารท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด
จังหวัด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย/วัน/คน

2561
347.77
316.51
239.69
126.16

ผู้เยี่ยมเยือน

นักทัศนาจร

2560

337.37
298.05
228.98
122.01

63.11
61.48
101.79
98.20
70.20
65.51
1,265.2 1,211.6
3
0

 2561
+ 0.00
3.08+ 246.1
6.19+ 220.26
4.68+ 84.984
3.40
+ 67.57
2.65+ 95.92
3.66+ 74.05
7.16+ 788.9
4.43
2

2560

0.00
234.1
210.93
82.507
65.86
92.54
69.98
755.9
8



+
+0.00
+5.14
+4.39
3.01
+
+2.60
+3.65
+5.82
4.36

2561

2560

160.37
278.60
229.21
103.97

160.0
264.46
219.56
101.21
4
63.79
95.23
67.86
972.1
5

65.52
98.63
72.28
1,008.5
8

ตารางที่ 28 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2556 – 2561
รายการ
2557
2558
2559
2560
จานวนสถานพักแรม (แห่ง)
จานวนห้อง (ห้อง)
จานวนผู้เยีย่ มเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักท่องเทีย่ ว1/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักทัศนาจร2/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ



+
+0.19
+5.35
+4.42
2.70
+
+2.71
+3.57
+6.51
3.75

2561

12
451
615,604
591,935
23,669
239,724
238,996
728
375,880
352,939
22,941
1.64
1.64
1.53

12
577
734,058
705,125
28,933
282,485
281,621
864
451,573
423,504
28,069
1.60
1.60
1.41

12
403
730,502
701,277
29,228
267,279
266,495
784
463,223
434,782
28,441
1.64
1.64
1.35

12

13

444

498
816,632

775,367
744,057
31,310
277,530
276,701
829
497,837
467,356
30,481
1.62
1.62
1.37

783,962
32,670
285,797
284,928
869
530,835
499,034
31,801
1.59
1.59
1.41

858
856.8
887
1,055
1,054
1,391
652
638
862

905.89
904.63
950.42
1,078.79
1,115.54
1,524.25
695.02
680.22
918.10

940.02
938.74
987.55
1,115.35
1,163.94
1,553.62
727.31
712.38
955955
.67

972.15
969.90
1,037.11
1,211.60
1,210.45
1,663.75
755.98
739.18
1,013.75

1,008.58
1,005.67
1,091.86
1,265.23
1,263.96
1,738.78
788.92
771.21
1,066.96

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
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รายการ
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

2557
660
638
21

2558
818.36
790.74
27.62

2559
847.27
818.43
28.84

2560
920.84
888.05
32.79

2561
920.84
957.48
36.06

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ ยว1/ : หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุ ประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การไปทางานประจ า การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มี
ภูมิลาเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้นทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
นักทัศนาจร2/ นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน

2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง
1) ด้านสังคม
(1) การศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จั ง หวั ด อ่ า งทองมี ส ถานศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 198 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา จานวน 52,084 คน
มีครูและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา (ธุรการ,พนักงานขับรถ,แม่บ้าน,ภารโรง,ฯลฯ) จานวน 3,574 คน คิดเป็น
อัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียน 16.69 คน
ในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จังหวัดอ่างทองปีการศึกษา 25592562 ในปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงสุด
กลุ่ ม สาระภาษาไทย ร้ อ ยละ 46.12 รองลงมาคื อ กลุ่ ม สาระวิ ท ยาศาสตร์ ร้อ ยละ 34.44 และกลุ่ ม สาระ
ภาษาอั งกฤษ กับ กลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ในสั ด ส่ ว นที่ ใกล้ เคีย งกั น ร้อ ยละ 30.28 และ 29.12 ตามล าดั บ
ปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 46.04 รองลงมาคือกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.03 และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ร้อยละ 29.36 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ
26.17 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 53.18 รองลงมาคือ
กลุ่ ม สาระวิท ยาศาสตร์ ร้อ ยละ 35.11 และกลุ่ มสาระคณิ ต ศาสตร์ กับ กลุ่ มสาระภาษาอังกฤษ ในสั ด ส่ ว นที่
ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 28.38 และ 27.88 ตามลาดับ
สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 54.34 รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ร้อยละ 31.23 ลาดับถัดมา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.48 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.17 ตามลาดับ
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามปีการศึกษา 2559-2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2559
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.12
48.04
53.18
54.34
คณิตศาสตร์
29.12
26.17
28.38
25.17
วิทยาศาสตร์
34.44
32.03
35.11
29.48
ภาษาอังกฤษ
30.28
29.36
27.88
31.23
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดต่าง ๆ พบว่า
จังหวัดอ่างทองมีเด็กที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
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ตารางที่ 30 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังกัด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สพม.
55.30
30.17
36.02
28.84
สพป.
50.40
25.38
34.02
25.71
เอกชน
48.00
25.56
33.36
26.71
ท้องถิ่น
44.42
23.39
31.30
26.26
สถาบันพลศึกษา
47.83
22.86
32.50
26.24
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
56.54
25.90
34.64
25.36
สานักงานพระพุทธศาสนาฯ
55.08
27.33
33.83
26.83
ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.10
29.45
ระดับจังหวัด
53.18
28.38
35.11
27.88
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง

แผนภูมิที่ 9 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง

(2) แรงงาน
จากการสารวจความคิดเห็นของสานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานของ
จังหวัดอ่างทอง พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 259,828 คน เป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน
216,894 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 140,515 คน ผู้มีงานทา 139,182 คนผู้ว่างงาน 1,333 คน อัตรา
การว่างงานของจังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ 0.95 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีจานวน ร้อยละ 1.10
ตารางที่ 31 จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2556 – 2562
ข้อมูลเฉลี่ยรายปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
ผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 234,795 211,195 213,276 214,493 215,701 216,894
สถานภาพแรงงาน

1.ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

162,129 142,855 140,025 144,461 141,493 140,515
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หน้าที่ ๔๐

สถานภาพแรงงาน

ข้อมูลเฉลี่ยรายปี
2558
2559
137,712 141,452
2,313
3,009
183
193
73,068 69,838
21,615 20,096
13,414 13,965
38,039 35,777

2556
159,022
3,106
288
72,379
16,883
17,112
38,384

2557
140,638
2,217
80
69,015
17,921
14,256
36,838

อัตราการว่างงาน (ค่าเฉลี่ยจังหวัด)

1.91

1.55

1.65

อัตราการว่างงาน (ค่าเฉลี่ย
ประเทศ)

0.72

0.84

0.75

1.1 ผู้มีงานทา
1.2 ผู้ว่างงาน
1.3 ผู้รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานที่บ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่น ๆ (เด็ก/ชรา)

2560
139,270
2,030
194
74,208
20,389
14,230
39,589

2561
139,182
1,333
76,378
19,807
14,624
41,948

2.08

1.43

0.95

0.99

1.20

1.10

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

การมีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ทางานนอกภาคเกษตร จานวน 100,063 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.89 และทางานในภาคเกษตร จานวน 37,523 คน คิดเป็นร้อยละ 28.11 โดยผู้มีงานทานอก
ภาคเกษตรสูงสุด คือ สาขาการผลิต จานวน 30,452 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน จานวน 23,122
คน คิดเป็นร้อยละ 16.61 ด้านการศึกษา ผู้มีงานทาส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับต่ากว่าประถมศึกษาจานวน
30,431 คน หรือร้อยละ 21.86 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 28,331 คน หรือร้อยละ
20.36
การว่างงาน มีผู้ว่างงาน จานวน 1,333 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.78 เทียบกับปีที่ผ่านมา มี
ผู้ว่างงานจานวน 3,226 หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.43
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น ปี 2561 มีผู้ทางานอยู่ในแรงงานนอกระบบจานวน 69,568 คน
ทางานในภาคเกษตร จานวน 29,538 คนคิดเป็นร้อยละ 42.46 และทางานนอกภาคเกษตรมีจานวน 40,029 คน
ร้อยละ 57.54 อาชีพที่มีจานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง จานวน
29,538 คน ร้อยละ 42.46 รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 16,477 คน ร้อยละ
23.68 ด้านการศึกษา แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 25,663 คน
ร้อยละ 37.68 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จานวน 13,400 คน ร้อยละ 19.68 หากจาแนกตามอายุส่วน
ใหญ่ มีอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปมีจานวน 18,341 คน (ร้อยละ 26.93) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 55 - 59 ปี จานวน
9,263 คน (ร้อยละ 13.60)
การบริการจัดหางานในจั งหวัดอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) มีตาแหน่งงานว่างใน
จังหวัด จานวน 1,031 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในจังหวัด 1,231 คน และ มีการบรรจุงานในจังหวัด
จานวน 962 คน ตาแหน่งงานว่างจาแนกตามวุฒิการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการ
470 อั ต รา (ร้ อ ยละ 45.63) รองลงมาเป็ น ระดั บ ปวช. จ านวน 196 อั ต รา (ร้อ ยละ 19.03) และระดั บ
ประถมศึกษาและต่ากว่า จ านวน 152 อัตรา (ร้อยละ 14.76) ตามลาดับ ผู้ล งทะเบียนสมัครงานในจังหวัด
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จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 523 คน (ร้อยละ 44.02) รองลงมาคือ ระดับปวช.
มีจานวน 219 คน(ร้อยละ 18.43) และระดับ ปวส. จานวน 176 คน (ร้อยละ 14.81) การบรรจุงานในจังหวัด
จาแนกตามวุฒิการศึกษา สูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 444 คน (ร้อยละ 46.84) รองลงมาคือ ระดับปวช. มี
จานวน 179 คน (ร้อยละ 18.88) และระดับ ปวส. จานวน 128 คน (ร้อยละ 13.50) อาชีพที่มีการบรรจุงาน
มากที่สุด คืออาชีพงานพื้นฐาน จานวน 594 คน (ร้อยละ 62.66) ช่วงอายุที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ ช่วงอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี จานวน 422 คน (ร้อยละ 44.52)และอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายส่ง
การขายปลีกฯ จานวน 257 คน (ร้อยละ 27.11)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางาน มีจานวน 3,355 คนส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทางานจานวน 2,587 คน (ร้อยละ 77.11) รองลงมา
คือแรงงานต่างด้าวที่ได้รั บอนุ ญาตทางานตาม MOU จานวน 621 คน (ร้อยละ 18.50) ประเภทชั่วคราว (ม.9)
จานวน 70 คน (ร้อยละ 2.09) ชนกลุ่มน้อยจานวน 47 คน (ร้อยละ 1.40) และประเภทส่งเสริมการลงทุนและ
กฎหมายอื่น (ม.12) จานวน 30 คน (ร้อยละ 0.89)
แรงงานไทยในจังหวัดอ่างทองเดินทางไปทางานต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 122 คน
จาแนกตามวิธีการเดินทาง พบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางโดยวิธี Re-Entry (แจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่อ)จานวน
107 คน (ร้อยละ 87.70) ภูมิภาคที่แรงงานไทยจะไปทางาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จานวน
80 คน (ร้อยละ 65.57) จาแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา จานวน 42 คน (ร้อยละ
34.43)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2561 มีการฝึกเตรียมเข้าทางานมีผู้เข้ารับการฝึกจานวน
121 คน โดยกลุ่ มอาชีพที่มีการฝึกมี 5 กลุ่มอาชีพ คือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 45 คน ช่างเครื่อง กล
จานวน 29 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จานวน 22 คน ธุรกิจและบริการ จานวน 21 คน
และช่างอุตสาหกรรม จานวน 4 คน ตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก 21 คน
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึกจานวน 677 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมี 6 กลุ่มอาชีพ คือ
ธุรกิจและบริการ จานวน 366 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จานวน 89 คน ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
จานวน 75 คน ช่างเครื่องกล จานวน 57 คน ช่างอุตสาหกรรม จานวน 50 คน และช่างก่อสร้าง จานวน 40 คน
ตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 638 คน และมีผู้ผ่านการฝึกและมีงานทา จานวน 518 คน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 173 คน โดยมีกลุ่มอาชีพที่มีการฝึก 4
กลุ่มอาชีพ คือช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จานวน 120 คน ช่างอุตสาหกรรม จานวน 30 คน
ธุรกิจและบริการ จานวน 12 คน และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 11 คนตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก จานวน
156 คน และมีผู้ผ่านการฝึกและมีงานทา จานวน 93 คน
การฝึกอาชีพเสริม มีผู้ เข้ารับการฝึ ก จานวน 173 คน โดยมีกลุ่มอาชีพที่มีการฝึ กมี 4 กลุ่มอาชีพ คือ
ธุรกิจและบริการ จานวน 91 คน และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 45 คน เกษตรอุตสาหกรรม จานวน 20 คน
และช่างเครื่องกล จานวน 20 คนตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 176
การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 179 แห่ง ลูกจ้างที่
ผ่านการตรวจ จานวน 2,972 คน สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ ก
ได้แก่ ขนาด 1-4 คน จานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.73 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
ผลการตรวจมีสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง จานวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.33 และปฏิบัติไม่ถูกต้อง
37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.68
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 100 แห่ ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน 4,174 คน สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด
20 - 49 คน จานวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด ผลการ
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ตรวจสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อ งตามกฎหมายความปลอดภัย 90แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 และปฏิบัติไม่
ถูก ต้อ ง 10 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.00 ซึ่ งสถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติไม่ ถูก ต้ องตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วาม
ปลอดภัยในการทางาน ทางเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดยการออกคาสั่งให้ปรับปรุงให้ถูกต้อง และส่งเรื่องดาเนินคดี
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอ่างทอง ประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า
มีการแจ้งข้อเรียกร้องในสถานประกอบการในจังหวัดอ่างทอง จานวน 1 แห่ง 1 ครั้ง มีผู้เรียกร้อง จานวน 220
คน ข้อเรียกร้องดังกล่าวสามารถยุติได้โดยการตกลงกันเอง
การสวัสดิการแรงงาน จังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,398 แห่ง มีลูกจ้างรวม 14,199 คน
การเลิกกิจการ/เลิกจ้างแรงงาน ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจาปี พ.ศ. 2561
พบว่า มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จานวน 2 แห่ง มีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จานวน 7 คน
การประกันสังคม ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม จานวน 1,246 แห่ง มีผู้ประกันตน 44,519 คน จาแนกเป็น (มาตรา 33)จานวน 15,024 คน
(มาตรา 39) จานวน 5,003 คน (มาตรา 40) จานวน 24,492 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่
เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจานวน 1 แห่ง มีผู้ใช้บริการ 37,958 คน
กองทุนประกันสังคม ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
จาแนกตามประเภทของประโยชน์ทดแทน จานวน 100,314 ครั้ง ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้
บริการสูงสุด ได้แก่กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 70,076 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 69.86 ของจานวนการใช้บริการทุก
ประเภท สาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสูงสุด ได้แก่ กรณีชราภาพ จานวน 70,128,780.80 บาท
หรือร้อยละ 38.87 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จานวน 1,032 แห่ง
มีลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียน จานวน 11,278 คน
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 98 คน โดยประเภทของความร้ายแรงอันดับแรก คือ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.96 และหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 44.90 ตาย 4
คน คิดเป็นร้อยละ4.08 และสูญเสียอวัยวะบางส่วน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 ตามลาดับ
(3) สาธารณสุข
พิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดอ่างทองเรียงลาดับของความสาคัญ ได้ดังนี้
1. โครงสร้างประชากรของจังหวัดอ่างทองในปี 2561 มีสัดส่วนเพศหญิง ร้อยละ 52.05
เพศชายร้อยละ 47.95 พิจารณาสัดส่วนของประชากรจาแนกตามกลุ่มและช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี
คิดเป็นร้อยละ 4.24 อายุ 5-14 ปีร้อยละ 10.75 กลุ่มประชากรวัยทางาน หรือ ประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี
ร้อยละ 63.80 และกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น ร้อยละ 21.20 ซึ่งประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น
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แผนภูมิที่ 10 จานวนประชากรจากการทะเบียนจาแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2561

ปิรามิดประชากร
% หญิง
% ชาย

75-79

กลุ่มอายุ

60-64
45-49

30-34
15-19
00-04
6

4

2

ร้อยละ
0

2

4

6

2. ประชากรในจังหวัดอ่างทองยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาลังกาย เกิดความเครียด หาทาง
ออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทาให้มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน เป็นสาเหตุหลั กสาคัญทาให้เกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทาให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล ซึ่งประเทศไทยและจังหวัดอ่างทองก็กาลังเผชิญกับ
ปั ญ หาที่ วิ ก ฤติ เช่ น กั น ต้ อ งประสบกั บ แนวโน้ ม ปั ญ หาที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากโรคที่ ป้ อ งกั น ได้
ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
ตารางที่ 32 จานวนผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มสาเหตุ พ.ศ. 2557- 2561
กลุ่มสาเหตุ
2557
2558
2559
2560
2561
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตา 246,248 266,003 292,929 342,808 321,683
โรคระบบไหลเวี
ยนเลือด
240,706 264,967 297,838 321,257 305,113
บอลิซึม
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 134,856 143,693 147,666 147,628 144,336
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อ 135,550 148,009 149,871 152,519 142,906
ยึโรคระบบหายใจ
ดเสริม
161,949 160,270 163,226 150,013 136,834
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้ 127,507 120,178 118,203 108,712 102,141
จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการ
โรคระบบอวั
ยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
33,726 50,351 71,526 73,963 73,242
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
32,721 38,323 43,107 44,853 46,196
3. อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรจังหวัดอ่างทองในอนาคตเพิ่มช้าลงไปเรื่อย ๆ จน
เมื่อปี 2557 อัตราเพิ่มของประชากรในจังหวัดอ่างทอง จะใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่ม
ประชากรลดลงไปจนต่ ากว่ า ศู น ย์ ห รื อ ติ ด ลบ จ านวนประชากรของจั ง หวั ด อ่ างทองใกล้ จ ะถึ ง จุ ด คงตั ว แล้ ว
เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ประชากรก็จะมีจานวนคงตัวที่ประมาณ 280,000 คน
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แผนภูมิที่ 11 อัตราการเพิ่มเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร พ.ศ. 2551 –2561
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ที่มา :

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แปรผลโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

แผนภูมิที่ 12 อัตราการเกิดและอัตราการตายต่อของประชากรจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2551 - 2561
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ตาย

2
0
ปี2551
ที่มา :

ปี2552

ปี2553

ปี2554

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

ปี2559

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แปรผลโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

4. ประชากรของจังหวัดอ่างทองมีภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่าลง เป็นผลให้ประชากร ในจังหวัด
อ่างทองมีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทาให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน
5. สาเหตุการป่วยของประชาชนของจังหวัดอ่างทองที่สาคัญ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล เป็น
ผู้ป่วย ในปี 2561 ได้แก่ โรคปอดบวม จานวน 3,616 ราย โลหิตจางอื่น ๆ จานวน 1,861 ราย อันดับถัดมา
สาเหตุ ก ารป่ ว ยโรคหลอดลมอั ก เสบเฉี ย บพลั น และ การบาดเจ็ บ ระบุ เฉพาะอื่ น ๆ พบว่ า มี จ านวนผู้ ป่ ว ย
ที่ใกล้เคียงกัน จานวน 1,573และ 1,435 ราย ตามลาดับ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๔๕

ตารางที่ 33 ลาดับโรคของผู้ป่วยใน จาแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค พ.ศ. 2557 - 2561
สาเหตุการป่วย
ปอดบวม
โลหิตจาง อื่น ๆ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย
โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น
หัแบบเรื
วใจล้ม้อรัเหลว
งอื่น
ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ
โรคอื่น ๆ ของลาไส้และเยื่อบุช่องท้อง
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด
เบาหวาน

2557 2558
2,623 2,610
618 971
1,078 879
627

2559
4,801
1,346
1,461

2560
4,399
1,777
1,605

2561
3,616
1,861
1,573

711 1,446 1,484 1,435

588 598 980 977 1,107
718 634 922 1,017 1,089
67 1,078 1,550 1,104 1,074
134 275 637 691 976
418 401 766 1085 918
708 641 911 982 896

นอกจากนี้เมื่อระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายร่วมประชุมสะท้อน
ข้อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 4 H ได้แก่
ความรุนแรงของโรคที่ทาให้เสียชีวิตมากที่สุด (High risk), การป่วยด้วยโรคที่มีผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเป็น
จานวนมาก (High Volume), การเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High cost) และความสอดคล้องของโรคที่เป็น
ปัญหากับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และระดับจังหวัด (High policy)
เมื่อมีการถ่วงน้าหนักคะแนน ในแต่ละโรค และนามาจัดลาดับความสาคัญของปัญหา (Priority setting) พบว่าโรค
และภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของจังหวัดอ่างทอง 5 อันดับแรก ได้แก่ หลอดเลือดสมอง (Stroke) , ความ
ดันโลหิตสูง , เบาหวาน , เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน , โรคมะเร็งทุกชนิด และพัฒนาการเด็กสมวัย ตามลาดับ
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 - 2561) ข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราการตายด้วยโรคและภาวะที่เป็นปัญหาสาคัญของประชาชนในจังหวัดต่อประชากร
แสนคน ของ 5 อันดับมีแนวโน้ม ดังนี้
ตารางที่ 34 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคมะเร็งทั่วไปต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
ประชากร
283,568
283,173
282,995
282,404
281,187

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วยโรคมะเร็ง
300
349
340
342
393

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
105.79
123.25
120.14
121.10
139.76

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
-6.99
17.45
-3.10
0.96
18.66

หน้าที่ ๔๖

ตารางที่ 35 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
ประชากร
283,568
283,173
282,995
282,404
281,187

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย อด
โรคหลอดเลื
สมอง
188
179
200
173
185

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
66.30
63.21
70.67
61.26
65.79

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
-26.75
-3.09
7.46
-9.41
4.53

ตารางที่ 36 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561

จานวน
ปี

ประชากร

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย

อัตราการตาย

ร้อยละ

ต่อประชากรแสนคน

ที่เพิ่มขึ้น

70.18
120.07
72.44
48.51
53.35

0.39
49.89
-47.63
-23.93
4.83

โรคหัวใจขาดเลือด
2557
2558
2559
2560
2561

283,568
283,173
282,995
282,404
281,187

199
340
205
137
150

ตารางที่ 37 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561

ปี
2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
ประชากร
283,568
283,173
282,995
282,404
281,187

ผลการวินิจฉัยว่า
วย ง
อุบัติเตายด้
หตุการขนส่
113
197
85
68
77

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
39.85
69.57
30.04
24.08
27.38

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
-1.03
29.72
-39.53
-5.96
3.30

ตารางที่ 38 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนปี 2557–2561
ปี

2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
ประชากร
283568
283173
282995
282404
281187

ผลการวินิจฉัย
ตายด้วย
โรคเบาหวาน
48
71
49
48
62

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
16.93
25.07
17.31
17.00
22.05

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
6.35
8.15
-7.76
-0.32
5.05
หน้าที่ ๔๗

2) ด้านความมั่นคง
(1) ปัญหายาเสพติด
ตารางที่ 39 จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดจาแนกเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2562
ที่

อาเภอ

จานวน

สถานะของหมู่บ้าน/ชุมชน
ไม่มีปัญหา

เบาบาง

ปานกลาง

รุนแรง

1 เมืองอ่างทอง

81

76

2

2

1

2 วิเศษชัยชาญ

126

114

9

3

-

3 โพธิ์ทอง

110

58

30

20

2

4 ป่าโมก

57

46

7

4

-

5 ไชโย

51

49

2

-

-

6 แสวงหา

61

49

11

-

1

7 สามโก้

37

31

6

-

-

8 เทศบาลเมืองอ่างทอง

22

21

1

-

-

รวม

545

444

68

29

4

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

กล่ าวโดยสรุป พบว่า สถานการณ์ ปัญ หายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ไม่พบแหล่งผลิตยาเสพติด
ในพื้น ที่จังหวัดอ่างทองตัวยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุ ด คือ ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา ยาไอซ์ สารระเหย
กระท่อม และที่เริ่มระบาดมากคือ ยาแก้ปวดผสมน้าอัดลม เช่น ทรามาดอล เมื่อใช้แล้วมีอาการมึนเมาไม่สามารถ
ตรวจได้ และไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ กลุ่มค้ายาเสพติดส่วนใหญ่เป็น 1) กลุ่มผู้ค้ารายเก่าทั้งที่พ้นโทษและยังไม่ได้ถูก
จับกุม 2) เยาวชนและผู้ติดยาที่ผ่านการบาบัดกลุ่ม 3) การค้าในพื้นที่เชื่อมโยงกับผู้ค้านอกพื้นที่ ซึ่งพบการลักลอบ
นาเข้ายาเสพติดทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ตอนในมีเพิ่มมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด , 2553) จากการส ารวจปี พ.ศ. 2559 มีผู้ เสพและใช้ยาเสพติดรวมทั้งสิ้ น
177,739 คน ในส่วนของจังหวัดอ่างทองมีผู้เสพและผู้ใช้ย าเสพติด จานวน 144 คน อัตราส่วนผู้เสพต่อจานวน
ประชากร 0.51 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.50 และจาก
สถิติของศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง, 2562) จากข้อมูลสถิติของปี 2562 รายงานว่า ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
และเยาวชน อายุระหว่าง 15-20 ปี ซึ่งมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว กับการป้องกัน
การติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ปัจจัยด้านการ
ปลูกฝังค่านิยมของครอบครัว และปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับของครอบครัวมีความสัมพันธ์ กับบทบาทความ
ต้องการติดยาเสพติดอยู่ในระดับที่ดี รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกชักชวนและท้าทายจูงใจจากเพื่อนให้
ทดลองกระทาในสิ่งที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๔๘

ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดใน
จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชน ปัจจัยภายในชุมชนได้แก่
1) ปัจจัยด้านตัวเยาวชนและผู้ติดยาเสพติด มีปัญหาส่วนตัวด้านบุคลิกภาพเครียดวิตกกังวล ซึมเศร้า มี
ปัญหาครอบครัว มีปัญหาด้านการเรียน อยากรู้อยากลอง ถูกชักจูงจากเพื่อน ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน ยาเสพ
ติด ขาดกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2) ปัจจัยด้านครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู มีส่วนต่อพฤติกรรมของเยาวชนและผู้ติดยาเสพติด ปัญหาอาจ
เกิดจากครอบครัวแตกแยก การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น ครอบครัวยากจนไม่มีเวลา
ให้ ครอบครัวใกล้ชิดยาเสพติดหรือเสพยาเสพติด ความกดดัน และความคาดหวังของครอบครัวที่มีต่อเยาวชนและ
ผู้ติดยาเสพติด
3) ปั จ จั ย ด้ านชุ ม ชนเพื่ อ ประชาชนในชุ ม ชน ต้ อ งมี จิต ส านึ ก รับ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
มีความรู้ความเข้าใจในโทษภัยของยาเสพติด และมีความเข้าใจที่จะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องมีส่วนร่วม ใน
การแก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดในชุ มชน ชุมชนย่อมรู้ดีว่าใครค้าใครเสพใครเกี่ยวข้อง และจะร่วมกันป้องกันแก้ปัญหา
อย่างไร
4) ปั จ จั ย ด้ า นผู้ น าท้ อ งถิ่ น ต้ อ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก เพิ่ ม ความสามารถส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผู้ น าท้ อ งถิ่ น
ในการมีส่ วนร่ว มในกระบวนการแก้ปั ญ หา วางแผน ดาเนินการติดตามประเมินผล ผู้ นาที่ส าคัญ ได้แก่ กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา และองค์กรในท้องถิ่น มี
ความมุ่งมั่นในการทางานสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ
5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้า ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ดาเนินการควบคุมตรวจตราจับกุมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชี้แจงทา
ความเข้าใจให้เลิกค้าเลิกเสพยาเสพติด เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
6) ปั จจั ยด้ านองค์กร หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น TO BE NUMBER
ONE กองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระดับจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สานักงานจังหวัด สานักงานอาเภอ สานักงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สสส.) สถาบันการศึกษา
นักวิชาการ อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ศึกษาวิจัยปัญหาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการ
วางแผนดาเนินการและติดตามประเมินผล
7) เครือข่ายชุมชน จัดตั้งเครือข่ายชุมชนระหว่างชุมชน ศูนย์กลางเครือข่ายแต่ละภาคเครือข่ายชุมชน
ต้านยาเสพติดที่เหมาะสมที่สุด เกิดจากการจัดตั้ งเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยใช้การศึกษาดูงาน
อบรมสัมมนา และจัดเวทีชาวบ้าน การป้องกันแก้ไขยาเสพติดในอดีตที่ผ่านมาเน้นให้ความสาคัญกับการจับกุมคุม
ขังและมาตรการทางกฎหมายแต่ปัญหายาเสพติดไม่ลดลงและหมดไปกับมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงเพราะปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาด้านโครงสร้างเกี่ยวข้องกับคน คือ ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องและยาเสพติดซึ่งมีหลายประเภท การป้องกัน
แก้ไขจึงจาเป็นต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม
(2) ปัญหาอาชญากรรม
คดีอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่ปี 2558-2562 ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ปี 2558 2561 และลดลงในปี 2562 เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ตามลาดับ ดังนี้
1. คดีฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
2. คดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
3. คดีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ
4. คดีฐานความผิดพิเศษ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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เนื่องจากมีการเพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความเข้มในการตรวจมากขึ้น มูลเหตุแห่งคดีส่วน
ใหญ่ ได้แก่ ชิงทรัพย์ ทะเลาะวิวาท เรื่องส่วนตัว เมาสุรา
ตารางที่ 40 จานวนคดีจาแนกตามประเภทความผิดเป็นรายปี พ.ศ. 2558- 2562
ประเภทความผิด

จานวนคดี
2558

2559

2560

2561

2562

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ

90

168

122

98

94

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

225

459

412

252

213

3. ฐานความผิดพิเศษ

12

62

50

64

27

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

322

866

1,119

1,682

1,484

649

1,555

1,703

2,096

1,818

รวม

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
1) ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ด้านทรัพยากรน้า
1.1.1 แหล่งน้าธรรมชาติ จังหวัดอ่างทองทาการกสิกรรมโดยอาศัยน้าชลประทานเป็นหลัก
แต่การปลูกข้าวในฤดูนาปี น้าฝนยังคงเป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่มีความสาคัญสาหรับการเพาะปลูกการทานาข้าว
อย่างยิ่ง
1.1.2 แหล่งน้าผิวดิน ประกอบด้วยแม่น้าลาคลองหนองบึงต่าง ๆ จังหวัดอ่างทองมีแม่น้า
สายสาคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
1) แม่น้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้าสายหลักเข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่อาเภอไชโย แล้ว
ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ โดยผ่านอาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่
สามารถนามาใช้เพื่อการเกษตรใช้เพียงเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น
2) แม่น้าน้อย เป็นลาน้าธรรมชาติ รับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลองค์รักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัย ชาญ
รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้าสาคัญเพื่อการเกษตรและการ
อุป โภค-บริโภคในเขตอาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้าให้อยู่เต็มฝั่ง
พร้อมที่จะนาน้ามาสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๕๐

นอกจากนี้ ยังมี แหล่งน้า ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ดังนี้
- มีห้วย

จานวน

7 แห่ง

- มีหนอง

จานวน

76 แห่ง

- มีคลอง

จานวน

62 แห่ง

- มีสระ

จานวน

87 แห่ง

- มีบึง

จานวน

28 แห่ง

1.1.3 แหล่งน้าบาดาล ในจังหวัดอ่างทอง มีกาเนิดมาจากน้าฝนที่ตกลงมา แล้วไหลแทรก
ไปกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวดและทราย ประกอบกันเป็นชั้นน้าบาดาล ในตะกอนที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบ
ลุ่มน้าหลากและบริเวณที่ราบต่าของลุ่มน้าเก่า มีหน่วยเรียกทางอุทกธรณีวิทยาว่า ชั้นน้าที่ราบ น้าท่ว มถึงอายุค
วอเทอร์ น ารี (Qfd : Quaternary flood plain deposits aquifer) หรือ ที่ แ ต่เดิ ม เรีย กว่ า ชั้ น น้ าเจ้าพระยา
(Qcp : Chao Phraya aquifer) ซึ่งพบว่าเป็นชั้นน้าที่ต่อเนื่องมาจากชั้นน้าพระประแดงและชั้นน้านครหลวง ที่พบ
ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยชั้นตะกอน กรวด ทราย สลับกับชั้นดินเหนียว มีความหนา
มากกว่า 100 เมตร
เนื่ อ งจากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ทั้ ง จั ง หวั ด มี ร ะดั บ ความสู ง เฉลี่ ย 6 - 8 เมตร
เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นผลให้สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดอ่างทองไม่มีความซับซ้อนมากนัก ตะกอน
น้า (Alluvium) เป็นหน่วยตะกอนเพียงหน่วยเดียวที่พบในบริเวณนี้ และมีการทับถมเพิ่มเติมทุกปี เนื่องมาจาก
อิทธิพลของแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย ชั้นตะกอนที่ได้เป็นตะกอนเนื้อละเอียดถึงละเอียดมาก ประกอบด้วย
ดินดานสีเทาหรือ สีน้าตาลเป็นส่วนใหญ่ สะสมตัวเป็นชั้นหนามาก มีเลนส์ของทรายแป้ง ทราย หรือกรวดที่เกิด
จากการแกว่งตัวของทางน้าแทรกบ้างไม่มากนัก สภาพการสะสมตัวจะเป็นพื้นที่ราบกว้างขวาง มีความลาดเท 0 1 เปอร์เซ็นต์ ชั้นตะกอนนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบน้าท่วมถึงภาคกลาง (Central flood plain) มีอายุอยู่ ในช่วง
ปลายยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) จนถึงรีเซนต์ (Recent)
1.1.4 ศักยภาพน้าบาดาลของจังหวัดอ่างทอง ที่พบมีคุณภาพโดยรวมเหมาะสมสาหรับ
การอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ จะพบเฉพาะชั้นน้าบาดาล ในหินร่วน ได้แก่ ชั้นน้าที่ราบน้าท่วมถึง อายุควอเทอร์ นารี
หรือที่เดิมเรียกว่า “ชั้นน้าเจ้าพระยา” ในทุกพื้นที่ของจังหวัด จากข้อมูลบ่อบาดาลในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มี
การเจาะพบน้าบาดาลตั้งแต่ระดับความลึก 14 เมตร ที่บ้านคราม หมู่ที่ 6 อาเภอหัวไผ่ อาเภอเมืองอ่างทอง (บ่อ
เจาะเอกชน) และมีการเจาะพบน้าบาดาลตั้งแต่ระดับความลึก 34 เมตร ในเขตหมู่ที่ 9 ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพธิ์
ทอง อีกทั้งยังมีระดับความลึก 280 เมตร ที่บ้านดอนข่อย หมู่ที่ 4 ตาบลสาวร้องไห้ อาเภอวิเศษชัยชาญ ไปจนถึง
ความลึกมากกว่า 460 เมตร ที่บ้านหลักแก้ว หมู่ที่ 6 ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ
ดั ง นั้ น ในพื้ น ที่ จั งหวั ด อ่ า งทองสามารถแบ่ งชั้ น น้ าได้ 4 ชั้ น น้ าดั ง กล่ า ว และพบการใช้ น้ าบาดาล
ในชั้นน้ าที่ 3 (ชั้น น้านครหลวง) มากที่สุดประมาณ 13,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมาได้แก่ ชั้นน้าที่ 4
(ชั้นน้านนทบุรี) ใช้น้าบาดาลประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนชั้นน้าที่ 2 (ชั้นน้าพระประแดง) ใช้น้าบาดาล
ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และชั้นน้าที่ 1 (ชั้นน้ากรุงเทพ) ใช้น้าบาดาลน้อยมากประมาณ 100
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยรวม พบว่า ทางตอนเหนือของจังหวัดอ่างทอง (อาเภอแสวงหา อาเภอไชโยและ
อาเภอโพธิ์ทอง) ชั้นน้าบาดาลจะตื้นกว่าทางตอนใต้ (อาเภอสามโก้ อาเภอวิเศษชัยชาญ อาเภอเมืองอ่างทอง และ
อาเภอป่าโมก) สาหรับค่าระดับน้าปกติ (Static water level) พบว่าในเขตพื้นที่อาเภอแสวงหา ค่าระดับน้าปกติจะ
ตื้นที่สุด และความลึกจะเพิ่มขึ้นในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ และระดับ ลึกที่สุดจะอยู่ในเขต
พื้นที่อาเภอป่าโมก อย่างไรก็ตามศักยภาพแหล่งน้าบาดาลโดยรวมของจังหวัดอ่างทองมีความใกล้เคียงกันในแต่ละ
อาเภอทั้งในแง่ของชั้นน้า ความสามารถในการให้น้า คุณภาพน้า และปริมาณการใช้น้า
1.2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้น ที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่มี
กรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จาแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพื้นที่ที่เป็น ป่า
สงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์แต่อย่างใด
2) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 สถานการณ์คุณภาพน้า
จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้าแม่น้าสายหลักทั้ง 2 สายของจังหวัดอ่างทอง โดยสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่า แม่น้าเจ้าพระยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 5.8
และ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แม่น้าน้อย ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เช่นกัน
2.2 แหล่งกาเนิดน้าเสีย
แหล่งกาเนิดน้าเสีย มี 4 แหล่ง ได้แก่
2.2.1 ชุมชน

ร้อยละ 73

2.2.2 อุตสาหกรรม

ร้อยละ 10

2.2.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ร้อยละ 9

2.2.4 ปศุสัตว์

ร้อยละ 8

2.3 การเฝ้าระวังคุณภาพน้า
สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับส านักงานสิ่ งแวดล้อม ภาคที่ 6
(นนทบุรี) ได้ดาเนินการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าที่สาคัญ คือ แม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย
จานวน 3 สถานี ได้แก่
2.3.1 แม่น้าเจ้าพระยา จานวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาหน้า
ศาลากลาง ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองอ่างทอง และบริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่าโมก
2.3.2 แม่น้ าน้ อย จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าน้ อย ต าบลอ่างแก้ ว
อาเภอโพธิ์ทอง
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โดยมีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
ทุก
3 เดื อน นอกจากนี้ จั งหวัดอ่างทองมีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน จานวน 10 เครือข่าย และเครือข่าย
เยาวชน จานวน 10 เครือข่าย เฝ้าระวังคุณภาพน้ากระจายอยู่ตามแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย
2.4 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติ
ในจังหวัดอ่างทองมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติที่ติดตั้งโดยกรมควบคุมมลพิษ 2 แห่ง สาหรับแม่น้า
เจ้าพระยา 1 สถานี โดยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดท่าสุทธาวาส ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่าโมก สามารถตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าทุก 30 นาที ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของแม่น้าน้อย 2 สถานี โดยตั้งอยู่ที่วัดข่อย (วัง
ปลา) ตาบลโพธิ์รังนก อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และในปี พ.ศ. 2562 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติในพื้นที่บริเวณวัดเกาะ ตาบลบางพลับ อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สรุปแนวโน้มคุณภาพน้าของแม่น้าสายหลัก พบว่า มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านชุมชน ซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และสถานที่ทางาน นอกจากนี้ในส่วนนอกเขตชุมชนที่ประกอบการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดของเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้า แนวโน้มต่อไปถ้าหากมีการประสาน ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ในการควบคุมแหล่งกาเนิดของน้าเสีย ที่ดีเพียงพอ จะทาให้
บรรเทาปัญหาความสกปรกของคุณภาพน้าและคุณภาพน้ามีแนวโน้มดีขึ้น
2.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ
2.5.1 ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอ่างทองได้มีการจัดทาเทศบัญญัติ /ข้อบัญญัติ ของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 65 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และเทศบาลเมือง 1
แห่ง เทศบาลตาบล 20 แห่ง และ อบต. 43 แห่ง โดยปี 2562 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ
101,470 ตันต่อปี หรือประมาณ 278 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.99 กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน มีการเก็บขนไปกาจัดประมาณ 98,144.85 ตันต่อปีหรือประมาณ 268.89 ตันต่อวัน มีอัตราการนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ร้อยละ 59.76 การกาจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่การจัดการได้อย่าง
ถู กต้ องมี ทั้ งหมดประมาณ 101,470 ตั นต่ อปี หรื อ ประมาณ 278 ตั น ต่ อ วัน โดยน าไปก าจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ณ สถานที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมือ งอ่ างทอง ร้อยละ 96.72 สามารถกาจัด ขยะได้ อย่ างถูก ต้อ ง
ร้อยละ 37
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แผนภาพที่ 7 แสดงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอ่างทอง

1) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง
- ตั้งอยู่ ณ บ้ านโตนด ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พื้ นที่ทั้ งหมด 89 ไร่ 3 งาน 9
ตารางวา เริ่มดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2544
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 105 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจาก ทม.อ่างทอง
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อื่น ๆ แยกเป็น อปท. 61 แห่ง เอกชน 1 แห่ง และสถานที่
ราชการ 5 แห่ง ประมาณวันละ 80 ตัน
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยและได้ รั บการสนั บ สนุ น งบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในการก่อสร้าง
- ปัจจุบันดาเนินการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump)
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ตารางที่ 41 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง
ปีงบประมาณ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากาจัด

รวม (ตัน)

ขยะเทศบาลเมืองฯ (ตัน)

ขยะหน่วยงานอื่น (ตัน)

2560

8,553.918

28,024.35

36,578.268

2561

10,149.750

30,075.23

40,224.980

2562

8,527.000

23,067.04

31,594.040

ปัจจุบันออกแบบไว้ 2 บ่อ ๆ ละ 3 ชั้น ดังนี้
- บ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 1 พื้นที่ 6.29 ไร่ ใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
- บ่อฝังกลบที่ 2 ชั้นที่ 1 พื้นที่ 13.17 ไร่ ใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
- บ่อฝังกลบที่ 2 ชั้นที่ 2 พื้นที่ 13.00 ไร่ กาลังใช้งานอยู่
2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 5 ตาบลโผงเผง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2545
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 1.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโผงเผงทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง กาจัดขยะด้วยวิธีเทกอง
กลางแจ้ง และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะ
มูลฝอยแล้ว
3) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลป่าโมก
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 5 ตาบลเอกราช อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2520
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 13 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบล ป่า
โมก ประมาณวันละ 11 ตัน และจากองค์การบริหารส่วนตาบลเอกราช วันละ 2 ตัน
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลป่าโมก กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง และเผา
ทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว
4) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2539
- ปริ มาณขยะมู ล ฝอยที่ เข้าสู่ ระบบประมาณ 1 ตัน ต่ อวัน โดยเป็ นขยะมู ล ฝอยขององค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลสายทองทั้งหมด
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- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง กาจัดขยะด้วยวิธี เท
กองกลางแจ้ง และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัด
ขยะมูลฝอยแล้ว
5) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
- ตั้งอยู่ ณ ริมถนนหลวงสาย 329 หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่ประมาณ 21 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2549
- ปริมาณขยะมูล ฝอยที่เข้าสู่ ระบบประมาณ 3 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูล ฝอยขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลโรงช้างทั้งหมด
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโรงช้ าง ก าจั ด ขยะด้ ว ยวิ ธี
เทกองกลางแจ้ง และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการ
กาจัด ขยะมูลฝอยแล้ว
6) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเอกชน นายปรีชา หิรัญเมฆาวนิช
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 6 ตาบลท่าช้าง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตาบลท่าช้าง
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 17 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบลท่า
ช้าง ประมาณวันละ 2 ตัน และขยะมูลฝอยจากอปท.อื่น 4 แห่ง ประมาณวันละ 15 ตัน
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเอกชน กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว
7) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ห้างหุ้นส่วนจากัด เจษฎาวรรณกิจรุ่งเรือง
- ตั้งอยู่ ณ ตาบลศาลาแดง อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2554 แต่ปัจจุบันได้หยุดกิจการลงแล้ว (12 ธันวาคม 2556) ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลศาลาแดง
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเอกชน กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว
8) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 8 ตาบลอ่างแก้ว อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2535
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 4 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบลโพธิ์
ทองประมาณวันละ 3 ตัน และขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างแก้ว ประมาณวันละ 1 ตัน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๕๖

- ดาเนิ นการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริห ารส่วนตาบล กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง
(Open Dump) และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยและ
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
9) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลรามะสัก
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 9 ตาบลรามะสัก อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2537
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 1.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของ เทศบาลตาบลรา
มะสักทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลรามะสัก กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง
และเผาท าลาย (Open Dump and Open Burn) ปั จจุบั นได้ ด าเนิ นการปิ ดบ่ อ ไม่ได้ ใช้ในการก าจัดขยะมู ลฝอย
และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
10) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแสวงหา
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 14 ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2535
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 6 ตันต่อวัน
- ดาเนิ น การก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลแสวงหา กาจัดด้ว ยวิธีเทกองกลางแจ้ง
(Open Dump) และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยและ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์โดยการเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว
11) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเกษไชโย
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 9 ตาบลไชโย อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 11 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2547
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 2 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเกษ
ไชโยทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลเอง กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์โดยการปลูกสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว
12) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลสามโก้
- ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 10 ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 4 ไร่
เริ่มดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2549
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 2 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลสาม
โก้ทั้งหมด
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- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลสามโก้ กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open
Dump) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
ในปั จ จุ บั น จังหวัดอ่างทองได้ตั้งศูน ย์จัดการขยะมูล ฝอยรวมของจังหวัด ลั กษณะที่มีข้อตกลงร่วมกั น
(MOU) การแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมือ งอ่างทอง ที่ พื้ น ที่ ทั้ งหมด 89 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และรับ บริการกาจัดขยะของท้ องถิ่ นที่ อ ยู่ใกล้ เคีย ง
ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 105 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อื่น ๆ 61 แห่ง เอกชน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 5 แห่ง
ประมาณวันละ 80 ตัน ปัจจุบันดาเนินการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) และมีการรับขยะมูลฝอย
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 50 ตันต่อวัน
จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน :
เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตาบล 3.217 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนตาบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555) พบว่าจังหวัด
อ่างทองมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 841 ตันต่อปี
การรวบรวมและกาจัดของเสียอันตรายชุมชน การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดอ่างทอง
พบว่า ส่วนใหญ่ยังถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากประชาชน ยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
ส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อส่งไปบาบัดหรือกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการแต่ยังมีข้อจากัดในการ
รวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจั งหวัด เพื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ในพื้นที่ และนาส่งไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ (บริษัท เจนโก้ จากัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ปริมาณ
ขยะอันตราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 4,910 กิโลกรัม หรือ 4.91 ตัน
มูลฝอยติดเชื้อ จั งหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่ วไปขนาด 326 เตียง
จานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง 1 แห่ง 60 เตียง 2 แห่ง และ 30 เตียง
3 แห่ง รวมจานวนเตียงทั้งสิ้น 604 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 76 แห่ง
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จั งหวัดอ่างทองมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลของรัฐ สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 7 อาเภอ จานวน 121.78 ตันต่อปี หรือ 0.33 ตันต่อวัน
การรวบรวมและกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ในจังหวัดอ่างทองทุก
แห่ ง จ้ า งเอกชน คื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ไทยเอ็ น ไวรอนเม้ น ท์ ซี ส เท็ ม ส์ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด พี ร ะพั ฒ น์ ค ลี น
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เรืองโรจน์ และเดซี่โปรเฟสชั่นแนลกรุ๊ป จากัด เพื่อขนส่งไปกาจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ในจังหวัดสมุทรปราการ อาเภอบางปะอินและอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.6 สถานการณ์คุณภาพอากาศ
การเฝ้ าระวั งคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศจั งหวัด อ่ างทอง ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสิ่ งแวดล้ อ มภาคที่ 6
(นนทบุรี) ได้เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยการเก็บตัวอย่าง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) ด้ วยเครื่ องเก็บ ฝุ่ น ละอองชนิ ด ปริม าตรสู ง (Hi-Volume) ในพื้ น ที่ จังหวัด อ่างทอง จานวน 2 สถานี
ผลการประเมินคุณภาพอากาศ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
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3. ข้อมูลการสถานที่ท่องเที่ยว
1. แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน
วั ด ไชโยวรวิ ห าร ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลไชโย อ าเภอไชโย เป็ น ที่
ประดิ ษ ฐานพระมหาพุ ทธพิ มพ์ หรือ ที่ เรียกว่า “หลวงพ่ อโต” เป็ น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1
ศอก 7 นิ้ว พระวิหาร มีรูปทรงแปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาลลาย
รดน้ าเป็ น รูป เสี้ ย วกวาง เสาวิห ารด้ านหน้ า -หลั งพระวิห ารมี ข นาด
ใหญ่โตมาก ภายในพระอุโบสถผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่าง
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรื่องพุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้ ยังมี
อีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้ประชาชนรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ “พระสมเด็จ
เกษไชโย” พระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ

วัด ขุ น อิน ทประมูล ตั้งอยู่ ที่ตาบลอินทประมูล อาเภอโพธิ์ทอง เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาว 50 เมตร เดิม
พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมดเหลือแต่เสาจึงมองดู
คล้ายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้ านจึ งเรียกว่า “โคกพระนอน”ด้านหน้าพระ
ประธานเป็นลานกว้าง ด้านปลายพระบาทเป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้าน
ตะวันตกถัดจากถนนเป็นอาคารโบราณตั้งอยู่บนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือ
แต่ผนังก่ออิฐและเจดีย์เล็ก ๆ 2 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย

วัดป่าโมกวรวิหารมีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นลักษณะ
สถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแท้มีรูปทรงหลังคาเป็นฐานวิหาร
อ่อนโค้งรูปสาเภา ไม่สู งมากนักเป็นหลังคาลด 2 ชั้น ต่อด้วยปีกนก
ด้านละ 2 แถบ มี 9 ห้อง เจาะช่องหน้าต่างด้านละ 7 บาน ด้านหน้า
เจาะเป็นประตู ทางเข้าประตูเขียนลายรดน้าลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ก้าน
แย่งยอดพระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐปูนปั้นลงรักปิดทองทั้งองค์ นอน
ตะแคงขวาแบบสี ห ไสยามี ความยาวจากพระเมาลี ถึ งพระบาท 22
เมตร พระเศียรหนุน พระเขนยรูปทรงกระบอก 3ใบลดหลั่ นกันจาก
ใหญ่ขึ้นไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์จัดเป็นผ้าทิพย์ที่มีลวดลายวิจิตร
งดงามที่สุด
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วัดสี่ร้อย ตั้งอยู่ที่ตาบลสี่ร้อย อาเภอวิเศษชัยชาญ ภายใน
บริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยก์องค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง
สร้างเมื่อปีพ.ศ.2452 องค์พระทาด้วยปูน มีหน้าตักกว้าง 6 เมตร
สูง 21 เมตร อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้
สิบสองเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต
วัดสี่ร้อย” หรือ “หลวงพ่อร้องไห้”

วัดต้ นสนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง หน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง
9 วา 2 ศอก 19 นิ้ ว ปิ ด ทองค าแท้ ทั้ งองค์ มี โบสถ์ ศิ ล ปะอยุ ธ ยา
ประดิ ษฐานหลวงพ่ อด า พระพุ ทธรูปศิลปะสมั ยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี
วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จาลอง) และมีสมเด็จ
พระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้งบริเวณประตูทางเข้า

วัดเขียน ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลศาลเจ้าโรงทอง อาเภอวิเศษ
ชัยชาญภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ

วัด ท่ า สุ ท ธาวาส ตั้ งอยู่ ในท้ อ งที่ อ าเภอป่ าโมก เป็ น วัด ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระ
อุปถัมภ์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถและ
เป็นสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับกลางน้าภายในพระอุโบสถมีภาพฝี
พระหั ต ถ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
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วั ด ม่ วง ตั้ งอยู่ ในท้ องที่ ต าบลหั วตะพาน อ าเภอวิ เศษชั ยชาญ เป็ นที่
ประดิษฐานของ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ”ขนาดหน้าตัก
กว้าง 62 เมตร สูง 93 เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอร่าม ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
ถึง 16 ปี โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม
และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า บริเวณ
รอบ ๆ วัดมีรูปปูนปั้นพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจาลอง
เมืองนรก-สวรรค์ และเหตุการณ์สาคัญของค่ายบางระจัน

พระตาหนักคาหยาด ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลคาหยาด
อาเภอโพธิ์ทอง เจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี 2310
ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช

วั ด จั น ทรั ง ษี ตั้ ง อยู่ ใ นต าบลหั ว ไผ่ อ าเภอเมื อ งอ่ า งทอง
ภายในวัด มี วิห ารจั ตุร มุขมีย อดบุ ษ บกกลาง 5 ชั้น สู ง 48 เมตร
กว้ าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มี ส ถาปั ต ยกรรมอั นวิจิ ตรงดงาม
ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้า (หลวงพ่อสด จันทส
โร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร
9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระอุโบสถที่งดงาม
มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบ ซึ่งล้วน
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้กับศาลา
กลางจังหวัดอ่างทอง
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วัดบ้านพรานอยู่ในท้องที่ตาบลบ้านพราน อาเภอแสวงหา
เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปศิลาแลง ประดิษฐานไว้ในวิหาร ชาวบ้าน
เรี ย กว่ า “หลวงพ่ อ ไกรทอง”มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สามารถคุ้ ม ภั ย ผู้
สักการะ

วัดสระเกษตั้งอยู่ที่ตาบลไชยภูมิ อาเภอไชโยเดิมมีนาม
ว่า“วัดเสาธงหิน ”เป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึ กได้ชัยชนะ แล้ว
ได้พักทัพที่วัดเสาธงหิน ได้สรงน้าสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัด
สระเกษ”
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3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัด และรายได้
เฉลี่ยต่อคน ดังนี้ (ตารางที่ 42)
ตารางที่ 42 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559 r
2560 r
2560 p

20,664
27,350
25,962
24,350
24,790
26,479
28,858
30,539

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
หน่(บาท)
วย : บาท
81,318
107,647
102,200
95,872
97,623
104,812
114,842
122,159

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 30,539 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 28,858 ล้ านบาท ในปี ที่ ผ่ านมา หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.83 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั งหวั ด ต่ อ หั ว
(Per Capita GPP) เท่ากับ 122,159 บาท เพิ่มขึ้นจาก 114,842 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37
แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2550 – 2560
บาท
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เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง ใน
ปี 2560 ขยับตัวจากปี 2559 เล็กน้อยเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยนอกภาคการเกษตร 2) ปัจจัยภาค
การเกษตร เช่น จากปั จจั ย ภาคการเกษตร ในปี 2560 ผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวม ณ ราคาประจาปี มีมูล ค่าเท่ากับ
4,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ
1.44 เป็นผลสืบเนื่องจากการดาเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรส่งให้ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดอ่างทอง ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นและจากปัจจัยนอกภาคการเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรมปี
2560 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ 5,884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐส่งเสริมให้ ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตให้มากขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการเข้า
มาลงทุนในจังหวัด พิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
ตารางที่ 43 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557– 2561p
หน่วย:ล้านบาท
สาขาการผลิต

2558

2559r

2560r 2561p

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การประปาและการจัดการของเสีย
ภาคการบริการ
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์

4,592
4,592
4,592
20,19
8
7,550
1,908
5,057
521
64
12,64
9618
3,175

3,937
3,937
3,937
22,54
2
9,022
2,272
5,291
1,394
65
13,51
9
1,057
3,338

4,747
4,747
4,747
24,11
1
9,953
2,309
5,842
1,725
77
14,15
8
1,063
3,761

5,563
5,563
5,563
24,97
6
9,923
2,482
5,920
1,398
123
15,05
3
1,046
4,377

การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

1,145
29 1,375
30 1,473
33 1,501
37
215 271 316 312

การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอืน่ ๆ

1,727
905 1,934
989 1,932
924 2,009
4
4
7 1,0259
56

54

66

63

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ
การศึกษา

1,104 1,132 1,184 1,292
1,947 1,868 1,848 1,771
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โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี

12.9
12.9
12.9
73.8
29.5
7.4
17.3
4.6
0.2
44.3
3.5
10.9

15.5
15.54
15.54
78.94
32.55
7.569
19.1
5.653
0.25
46.3
3.486
12.31

18.22
18.22
18.22
81.78
32.49
8.13
19.38
4.58
0.40
49.29
3.43
14.33

4.5
0.1
0.9
6.3
3.2
0.0

4.82
0.11
1.03
6.33
3.03
0.02

4.91
0.12
1.02
6.58
3.36
0.03

0.2 0.22
3.7 3.88
6.1 6.05

0.21
4.23
5.80
หน้าที่ ๖๔

สาขาการผลิต

2558

2559r

2560r 2561p

กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

1,038
83 1,099
98 1,147
115 1,243
137
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
257 272 289 229
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
24,79 26,47 28,85 30,53
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0 (สศช.) 9
8
9
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี

3.6
0.3
0.9
100.0
0

3.76 4.07
0.38 0.45
0.95 0.75
100. 100.0
00
0

2. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ปี 2563
เศรษฐกิ จ ของจั งหวั ด อ่า งทอง ในปี 2563 คาดการณ์ ว่าจะชะลอตั ว เมื่ อเที ยบกับ ปี
2562 มีผ ลจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยฉุดรั้งที่สาคัญ ต่อความเชื่อมั่นและผล
ประกอบการในทุกปัจจัยการผลิต ทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคบริการ ส่งผลให้การ
จ้ างงานและรายได้มี แ นวโน้ ม แย่ ล ง ท าให้ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจบางส่ ว นหยุ ดชะงัก ในช่ว งระยะเวลาหนึ่ง มี
ผลกระทบต่อรายได้และกาลังซื้อของผู้ บริโภคลดลง ด้านอุปทาน ภาคการเกษตร เนื่องมาจากปัญ หาภัยแล้ ง
ปริมาณน้า ไม่เพียงพอต่อผลิตการเกษตร ทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และด้าน
อุปสงค์มาตรการของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามกรอบงบประมาณรายจ่ายการลงทุนในการดาเนินงาน
โครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน
ด้านอุปทาน (Supply) คาดว่าชะลอตัว เมื่อเทียบกับปี 2562 พิจารณาจากต้นทุนของ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่ อน โดยเฉพาะต้นทุนปัจจัยทางการเกษตรที่ปรับสูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง โรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามแนวโน้มค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี สาหรับราคา
สินค้านั้นจะพบความแตกต่างกันตามสถานการณ์สินค้าเกษตรแต่ละประเภท ทาให้ผู้บริโภคมีความระมั ดระวังการ
ใช้จ่ายมากขึ้น ภาคบริการและการท่องเที่ยว คาดว่าการขยายตัวชะลอลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนจากกลุ่ม
ทัวร์ไปเป็นแบบ จื้อโหยวสิง หรือ นักท่องเที่ยวอิสระ F.I.T. (Free Individual Traveler) มากขึ้นส่งผลให้มีทางเลือก
ในการใช้จ่ายมากขึ้นและซื้อสินค้าถูกลง สาหรับธุรกิจร้านอาหาร ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ส่วนใหญ่หันมาให้บริการ
จัดส่งถึงบ้านเพื่อให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
ด้านอุปสงค์ (Demand) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2562 พิจารณาจาก ด้านการ
ใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าขยายตัวเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการของพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเบิกจ่ายภายใต้โครงการนโยบายการบริหาร
จัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้าฤดูฝน ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 ขยายตัวแบบ
ชะลอลงจากปีก่อนหน้า
3.1.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจภาพรวม
พิจ ารณาจากผลิ ตภัณ ฑ์ ภ าค (GRP) ปี 2561 ในภาพรวมของภาคกลาง พบว่า ขยายตั ว
ร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2560 เป็นผลจากการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวเพียง
ร้อยละ 0.3 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 0.5 ในปีก่อนหน้าและภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 12.3 เทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 15.8 ในปี 2560
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๖๕

แผนภูมิที่ 14 โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จาแนกตามสาขาการผลิตที่
สาคัญ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

การผลิ ต ภาคเกษตร ขยายตั ว ร้อ ยละ 12.3 ชะลอลงจากการขยายตั ว ร้อ ยละ 15.8 ในปี 2560
เนื่องจากการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ชะลอตัวลง ผลผลิตพืชหลักที่ชะลอตัวอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ข้าวเปลือก นอกจากนี้ การบริการทางการเกษตรชะลอตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปศุสัตว์
ขยายตัวได้ดี เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงไก่เนื้อ การเลี้ยงโคและกระบือ และสุกรขยายตัวได้ดี ส่วนการประมง
ชะลอตัวตามผลผลิตประมงน้าจืด
การผลิต ภาคนอกเกษตร ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 0.3 ชะลอลงจากที่ ขยายตัว ร้อ ยละ 0.5 ในปี
2560เนื่องจากสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด ลดลงร้อยละ 0.6 เท่ากับการลดลงในปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์การผลิต
ยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิตเครื่องหนัง อย่างไรก็ตาม สาขาการผลิตในภาคบริการขยายตัวได้
ดี โดยที่สาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ คิดเป็นร้อยละ 4.6 สาขาการบริหาร
ราชการฯ คิดเป็นร้อยละ 3.4 สาขาการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 3.0 สาขาการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.6 สาขา
กิจกรรมด้านสุขภาพฯ คิดเป็นร้อยละ 5.6 สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 10.9 สาขากิจ
กรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.1 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 8.4 สาขาการประปาและการจัดการของเสีย คิดเป็นร้อยละ 17.4 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ คิดเป็นร้อยละ15.1 สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ได้แก่ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัว
ร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 6.2 ในปีที่ผ่านมา สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร้อยละ 7.5
ชะลอลงจากร้อยละ16.6 ในปี 2560 และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 2.1
ชะลอลงจากร้อยละ2.3 ในปีก่อนหน้า สาขาการผลิตที่ลดลง ได้แก่ สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ สาขากิจกรรมวิชาชีพฯ
สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน และ สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 9.0 ร้อยละ 5.6
ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 4.5 ตามลาดับ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๖๖

แผนภูมิที่ 15 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2550 - 2561
ร้อยละ

ปี

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

ตารางที่ 44 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้จาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561
จังหวัด
1. สระบุรี
2. สิงห์บุรี
3. ชัยนาท
4. อ่างทอง
5. ลพบุรี
6. พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งภาค

อัตราขยายตัวที่แท้จริง
2560
2561
-1.2
0.9
4.1
4.5
12.8
7.3
9.0
3.3
6.7
0.4
0.3
0.6
1.4
1.6

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2560
2561
28.1
28.5
3.2
3.2
3.8
4.1
3.4
3.5
13.2
12.9
48.3
47.8
100.0
100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563

แผนภูมิที่ 16 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561
ล้านบาท

บาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๖๗

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจาปี 2561 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองชะลอตัว จากปีก่อน
เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศทาให้การส่งออกและการนาเข้า
สินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)
(GPP) เท่ ากั บ 30,539 ล้ า นบาท และมี มู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด ต่ อ หั ว (GPP per capita) เท่ ากั บ
122,159 บาท เป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มภาคกลาง และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ
ตารางที่ 45 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2561 (เรียงลาดับ)
อันดับที่

จังหวัด

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว

อันดับที่ 29
อันดับที่ 30
อันดับที่ 31
อันดับที่ 32
อันดับที่ 33
อันดับที่ 34
อันดับที่ 35
อันดับที่ 36

เชียงใหม่
กาญจนบุรี
นครสวรรค์
ขอนแก่น
อ่างทอง
ชัยนาท
นครราชสีมา
นครนายก

137,316
129,304
123,865
122,950
122,159
119,850
117,517
116,717

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 30,539 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 28,858 ล้ านบาท ในปี ที่ ผ่ านมา หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.83 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั งหวั ด ต่ อ หั ว
(Per Capita GPP) เท่ากับ 122,159 บาท เพิ่มขึ้นจาก 114,842 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37
ตารางที่ 46 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559 r
2560 r
2560 p

20,664
27,350
25,962
24,350
24,790
26,479
28,858
30,539

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
หน่(บาท)
วย : บาท
81,318
107,647
102,200
95,872
97,623
104,812
114,842
122,159

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๖๘

แผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2550 – 2560

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๖๙

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) เพื่อนามาใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
SWOT Analysis: จุดแข็ง (Strengths)
ข้อความ
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทา
ให้ผลผลิตทางการเกษตร(ข้าว)
เฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ
S2. มีตลาดกลางจาหน่าย พืชผัก และ
ตลาดปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคกลาง ทาให้เกษตรกรมีแหล่ง
จาหน่ายสินค้าที่แน่นอน
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
การเกษตร ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด

ข้อมูลสนับสนุน
ผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 764.7 กก./ไร่
ผลผลิตข้าวนาปรังประมาณ 768 กก./ไร่
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7, 2562)
๑. ตลาดกลางเกษตรสุวพันธุ์อ่างทอง (ตลาดจาหน่ายพืชผัก)
๒. ตลาดทรัพย์ทวี (ตลาดปลาน้าจืด)

๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ (หนองระหารจีน)ต.บ้านอิฐ อ.เมือง
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ ตาบลสีบัวทอง อาเภอแสวงหา
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก
๔. สวนเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
๕. สวนมะม่วงส่งออก ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้
๖. บ้านทรงไทยโบราณที่สวยงาม ต.ไผ่ดาพัฒนา อาเภอวิเศษชัยชาญ
๗. หมู่บ้านทากลองที่ใหญ่สุดของประเทศ ตาบลเอกราช อาเภอป่าโมก
๘. ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เอกลักษณ์เฉพาะ ของ ตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง
๙. ตลาดเก่าศาลเจ้าโรงทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ
๑๐.วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าน้อย อาเภอโพธิ์ทอง และ อาเภอวิเศษชัยชาญ
S4. มีเส้นทางคมนาคมทัง้ ทางบก และ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ เส้นทางรถยนต์ 108 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
ทางน้า ที่เหมาะสมเชื่อมต่อพื้นที่ ถนนหมายเลข 1 สายเอเชีย เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจจากจังหวัดอ่างทอง ไปยัง
เศรษฐกิจ
แหลมฉบังนครสวรรค์ พิษณุโลกและเส้นทางน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่า
เตี ยน มี ระยะทางประมาณ 120 กม.นอกจากนี้ ระยะทางระหว่ างอาเภออาเภอภายในจั งหวัดนั้ น หมู่ บ้ านที่ ไกลที่ สุด มี ระยะทางห่ างจากศาลากลาง
จั ง หวั ด อ่ า งทองเพี ย ง ๓๗ กิ โ ลเมตร (บ้ า นหนองเสื อ หมู่ ที่ ๙ ต.สี บั ว ทอง
อ.แสวงหา )
S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อ
มี ก ารรวมกลุ่ ม เครือ ข่ า ยการตลาด เช่ น บริษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด
วางแผนการตลาดและการ
อ่างทอง สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง
กระจายสินค้าจากชุมชน
S6. เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ มี จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยและ
ศักยภาพ
ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าเจ้าพระยา มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ าวนาปี ปี 2559/2560 จ านวน

316,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ปลูกข้าวนา
ปรัง 23,443 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การ
ปลูกข้าวนาปี อาศัยน้าฝน ตามธรรมชาติและน้าชลประทาน ส่วนนาปรัง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๗๐

เกษตรกรจะอาศัยน้าจากแหล่งน้าชลประทานและแหล่ งน้าอื่น ๆ ทาให้
เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 2-3 ครั้งต่อปี
ด้านปศุสัตว์ ทีส่ าคัญในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่
ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา สุกร และโคเนื้อ
ด้ า นประมง ตลาดเติ บ โตสู ง และมี Market Share สู ง ควรขยายตลาด
ลงทุนเพิ่ม เช่น ปลาทับทิม ปลาสวาย-เทโพ
ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน

SWOT Analysis: จุดอ่อน (Weaknesses)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ภาคเอกชนมีการจูงใจให้เกษตรกรใช้สารเคมี โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการใช้สารเคมี และการเผา เน้ น ของรางวั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น มี ก ารมอบสร้ อ ยคอทองค า พาไปเที่ ย ว
วัสดุทางการเกษตร
ต่างประเทศ
(ข้อมูล จาก เว็บไซต์ บริษัทจาหน่ายปุ๋ย)
ผลการวินิจฉัยว่าตายด้วยโรค
W๒. ประชาชนยั งไม่ ต ระหนั กในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ปี
จานวน
มะเร็ง
หลอดเลือด หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุจาก
เบา
ประชากร
ทั่วไป
สมอง
การขนส่ง
หวาน
ที่ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วยและ 2557 283,568 300
188
199
113
48
ตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
2558 283,173
349
179
340
197
71
2559
2560
2561

282,995
282,404
281,187

340
342
393

200
173
185

205
137
150

85
68
77

49
48
62

(ที่มา:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,๒๕61)

W3. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต ยังไม่
ครอบคลุมกับความต้องการ
ของประชาชนในทุกพื้นที่

การเข้าถึงน้าประปาภูมิภาคของจังหวัดอ่างทองเท่ากับร้อยละ 16.67 ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 15.77
การเข้าถึงไฟฟ้าของจังหวัดอ่างทองเท่ากับร้อยละ 88.41 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 95.71
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของจังหวัดอ่างทองเท่ากับร้อยละ 32.86สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 32.73

W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองจากการขนส่งทรายที่ อาเภอเมืองอ่างทองและอาเภอป่าโมก
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(ฝุ่นละออง และกลิ่น) ซึง่
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะ
ของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็น การเกิดน้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซาก
แอ่งกระทะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
อุทกภัยซ้าซาก
W6. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัด
อ่างทองไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการใน
จังหวัด

แรงงานต่างด้าว(เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางาน มีจานวน 3,535 คน
(ข้อมูลจาก สนง.จัดหางานจังหวัดอ่างทอง ณ วันที่ 31 มี.ค.64)

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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SWOT Analysis: โอกาส (Opportunities)
ข้อความ
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
แบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกพืช และการสนับสนุนให้สหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะ
ผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ มลพิษต่าง ๆ เกิด
จากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้แก่ประชาชน ด้วยการนาเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพ
สูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่
มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อม
ทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและ
นอกประเทศ
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยจัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และ
โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง พัฒนา
ระบบการเงิน การคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อ
ภาระต่อสังคมในอนาคต
O6. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

O7. กระแสความนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มี
ความสนใจในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเพื่อสุขภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
O8. รัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพ
ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ข้อมูลสนับสนุน
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน
๒๕๕๗: ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน
๒๕๕๗ : ด้านการรักษาความมั่น คงของฐานทรัพ ยากร
และการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน
๒๕๕๗: ด้านด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
ต่างประเทศและด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗: ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗: ด้านการลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗: ด้านการรักษาความมัน่ คงของรัฐ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
๑. ราคาสินค้าอาหารปลอดภัยในห้างสรรพสินค้ามีราคาสูง
กว่าราคาอาหารปกติ ๒ เท่า
๒. ห้างสรรพสินค้ามีปริมาณสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น
๓. ผู้ประกอบการมีการวางแผนการตลาดด้วยการจาหน่าย
สินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ครม.มีมติเห็นชอบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ใน
คราวประชุมครั้งที่2/2564 ที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่
โครงการเราชนะ
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หน้าที่ ๗๒

SWOT Analysis: อุปสรรค (Threats)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่าง ๑. ค่าแรงไม่ว่าจะภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม ขั้นต่า ๓๐๐ บาท/วัน
ต่อเนื่อง
๒. สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีแนวโน้มสูงขึ้น
๓. ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น
4. ต้นทุนผันแปรสูงขึ้น (ค่าน้ามัน ค่าไฟฟ้า)
T2. ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
จากข้อมูลการวิเคราะห์แผนชุมชน จังหวัดอ่างทอง พบว่า
ผลผลิตน้อยทาให้รายได้ลดลง เกษตรกรไม่เกิด ๑. การเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงสินค้าเกษตร
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ภาค
ปลอดภัยไปยังแหล่งจาหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตลาดสีเขียว ยังมีต้นทุนที่สงู และเป็นสิ่งสาคัญของผู้ขายกับ
ผู้ประกอบการของภาคเกษตรในจังหวัดอ่างทอง
2. สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึง่
เป็นขบวนการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมบูรณาการ
ทางานส่งเสริมร่วมกัน เพราะนอกจากการเพาะปลูกสินค้าเกษตร
ปลอดภัยนัน้ ยากและต้นทุนค่อนข้างสูงและผลตอบแทนจูงใจที่
แตกต่างกว่าสินค้าเกษตรทัว่ ไปไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก ทาให้
เกษตรกรไม่ค่อยสนใจการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. ตลาดในประเทศยังไม่ยั่งยืนมากเพราะผู้บริโภคในประเทศยังไม่
ค่อย ตระหนักถึงความสาคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัยมากนักยิ่ง
ไปกว่านั้นปัญหาในอนาคตที่มีแนวโน้มการถ่ายโอนงานรับรอง
มาตรฐาน GAP ไปให้เอกชนทาแทนนัน้ มองว่าค่าใช้จ่ายการตรวจ
รับรอง GAP น่าจะสูงขึ้นและเป็นการผลักภาระต้นทุนไปให้
เกษตรกรเกินไป เมื่อใดโอนไปให้เอกชนรับรองสินค้าตลาด
ต่างประเทศอาจจะจาเป็นต้องขอความร่วมมือบริษัทส่งออกใน
การช่วยเกษตรกร แต่สินค้าสาหรับตลาดในประเทศคงจะเป็น
ปัญหาในเรื่องต้นทุนที่สูงขึน้ และโครงการในอนาคตของจังหวัด
นาร่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มจังหวัด
T3. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มี
เกิดภัยแล้ง และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในปี ๒๕62-๒๕63
ความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง
เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาด ส่งผล

ต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง
T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทางาน ไม่ประสงค์ที่ ข้อมูล คนไม่ได้ท างานในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2563 มีจานวน
จะทางาน
3,953 คน
(ข้อมูลจากสถิติจังหวัดอ่างทอง)
T5. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุใน
สัดส่วนประชากรผู้สงู อายุต่อประชากรรวมของประเทศไทย
ระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้ต้องมี
ปี ๒๕๖๓ สัดส่วน ๑๗.๕๑
การเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ เช่น รายจ่าย ด้านสุขภาพ เบี้ยยัง
ชีพที่อยู่อาศัย ฯ เป็นต้น
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทาให้ร้านค้า
2019 ส่งผลทาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของ ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดขายของได้ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด
จังหวัดลดลง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๗๓

ภาพรวมของสภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่
อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ

S2. มีตลาดกลางจาหน่าย พืชผัก และ ตลาดปลาน้าจืด
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ทาให้เกษตรกรมีแหล่ง
จาหน่ายสินค้าที่แน่นอน

โอกาส (Opportunities)
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกพืช
และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
พืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ
มลพิษต่าง ๆ เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ด้วย
การนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ
ของการบริหารจัดการ
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมี
รายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูก
กฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน

S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยวด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด
S4. มีเส้นทางคมนาคมทัง้ ทางบก และ ทางน้า ที่เหมาะสม O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ
ในและนอกประเทศ ทาให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้

S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและ
การกระจายสินค้าจากชุมชน

S6. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยจัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และ
โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมี
กิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
O6. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกกาหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติ
O7. กระแสความนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่
มีความสนใจในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น
ได้แก่ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเพื่อสุขภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
O8. รัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือลดค่าครอง
ชีพ ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการคนละครึ่ง
โครงการเราชนะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
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หน้าที่ ๗๔

จุดอ่อน (Weaknesses)

อุปสรรค (Threats)

W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี
และการเผาวัสดุทางการเกษตร

T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วย และตาย
ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น

T2. ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ผลผลิตน้อย
ทาให้รายได้ลดลง เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ภาคการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

W3. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น
ประปาภูมิภาค ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต ยังไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในทุก
พื้นที่

T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูง
ส่งผลให้เกิดปัญหาภัย ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง
อุทกภัย และโรคระบาด ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตร
ของจังหวัดโดยตรง

W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น) T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทางาน ไม่ประสงค์ที่
จะทางาน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาให้เกิด
ความเสี่ยงต่ออุทกภัยซ้าซาก

T5. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ
มีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ
เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ เป็นต้น

W6. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัดอ่างทองไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัด

T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่งผลทาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของ
จังหวัดลดลง
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หน้าที่ ๗๕

วิเคราะห์ TOWS Matrix แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดทากลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix
1. The SO Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาส
2. The WO Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส
3. The ST Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
4. The WT Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค
กลยุทธ์การเติบโตหรือขยายตัว
(Growth Strategies)
จุดแข็ง (Strengths)
The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบจาก
โอกาส
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทาให้ผลผลิต กลยุทธ์ SO
ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ
S1 O1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
S2. มีตลาดกลางจาหน่าย พืชผัก และ ตลาดปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุด
แบบ People Life Style เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้า
ในภาคกลาง ทาให้เกษตรกรมีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่แน่นอน
เกษตร
S3. มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่หลากหลายได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
S2 O7: พัฒนาตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตรแบบครบวงจร divide
การเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถ
sale border ตามลักษณะของผู้บริโภคที่มี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่
ลักษณะเฉพาะ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
S2
O3
:
พั
ฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างทักษะแรงงาน (Skilled
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และ ทางน้า ที่เหมาะสมเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ
Worker) ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
บริการและการท่องเที่ยว
สินค้าจากชุมชน
S5
O1
:
วางแผนและพั
ฒนาการเพาะปลูกสินค้าเกษตรตามลักษณะ
S6. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
ของผู้บริโภค เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตร divide
โอกาส (Opportunities)
sale border
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
S3
O4
:
จากปากต่อปากผ่านเทคโนโลยี (making lengthy
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่
friends) ด้วยการ ปัจจัยภายในสู่ภายนอก กิจกรรมการ
เพาะปลูกพืช และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
ท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของ
สินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซ้ ื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ส่งออก
ผู้บริโภคเพิ่มรายได้ และจานวนนักท่องเที่ยว
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการบริหารจัดการ
S3 O6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคง
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ มลพิษต่าง ๆ เกิดจากการผลิตและ
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างภาพลักษณ์ ด้าน
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยการนา
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้าม
ชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
ทาให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
จัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และ โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชนรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อ
สังคมในอนาคต
O6. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
O7. กระแสความนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจ
ในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI) สินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
O8. รัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพ ให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการคนละครึ่ง
โครงการเราชนะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
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หน้าที่ ๗๖

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation)
The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์
จากโอกาส
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมีและการเผาวัสดุ
W1 O1 : เสริมสร้างการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร
ทางการเกษตร
W1 O๒ : ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่
W๑ O๔ : สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร ด้วยการ พัฒนาการ
ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วย และตายด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
แปรรูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style
W3. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ประปาภูมิภาค ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ต ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในทุก W๒ O5 : ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ลดภาระสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
พื้นที่
W๓ O5 : จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ บรรเทาภาวะ
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น) ซึง่ ปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
ซึมเศร้า
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาให้เกิด
W๓ O๓ : พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมให้กับประชาชนที่ไม่
ความเสี่ยงต่ออุทกภัยซ้าซาก
สมัครใจทางาน (ประชากรที่เลือกงาน)
W6. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัดอ่างทองไม่เพียงพอต่อ
W3 O๑ : พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุม ประชากร
ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัด
เข้าถึงแหล่งน้าประปาไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต คมนาคม
สะพาน
โอกาส (Opportunities)
W4
O๒
:
ส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมขยะ
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมน้าลงสู่แม่น้า เอกชนและ
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่
เพาะปลูกพืช และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
ครัวเรือนที่สร้างอาคารที่พักแต่ไม่ทาท่อระบายน้าทิ้งให้
สินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซ้ ื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการ
ถูกสุขลักษณะ ฝุ่นละออง แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
จุดอ่อน (Weaknesses)

ส่งออก
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ มลพิษต่าง ๆ เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยการนา
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้าม
ชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
ทาให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
จัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และ โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชนรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อ
สังคมในอนาคต
O6. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

O7. กระแสความนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจ
ในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI) สินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
O8. รัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพ ให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการคนละครึ่ง
โครงการเราชนะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
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หน้าที่ ๗๗

จุดแข็ง (Strengths)

S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูกทา
ให้ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
S2. มีตลาดกลางจาหน่าย พืชผัก และ ตลาดปลาน้าจืดที่ใหญ่
ที่สุดในภาคกลาง ทาให้เกษตรกรมีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่
แน่นอน
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว
ด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
รายได้ ให้แก่ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และ ทางน้า ที่เหมาะสม
เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการ
กระจายสินค้าจากชุมชน
S6. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
อุปสรรค (Threats)

กลยุทธ์ผสมผสานระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม
The ST Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
S1 T๑ : ส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้วิถีการทาเกษตรด้วยทุนเดิมที่มี
จาก “เกษตรกรต้นแบบ” เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผนวกกับ
T๓. ส่งเสริมการการใช้นวตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใน
การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่การเป็น วิสาหกิจชุมชน ทาให้
กาหนดข้อต่อรองทางการค้า และ การลงทุน ผนวกกับ S5
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการ SME
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปรับทัศนคติพัฒนา packaging
ของสินค้าแต่ละประเภท ให้เหมาะสม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
S4 T3: กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมปรับปรุง
เส้นทางคมนามคมทางน้าที่ทาให้เกิดการทรุดตัวของดิน
บริเวณเส้นทางน้า ลดความความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมและ
เกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซากเพื่อการบริหารจัดการน้าแบบ
ยั่งยืน
S5 T5 : กลยุทธ์ ส่งเสริมตลาดเชิงรุก พัฒนาแผนการตลาดที่
เหมาะสมกับสินค้าของจังหวัดอ่างทอง และเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภค

T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T2. ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ผลผลิตน้อยทาให้ การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost
รายได้ลดลง เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
พฤติกรรมสู่ภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้
เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรค
ระบาด ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง
T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทางาน ไม่ประสงค์ที่จะทางาน
T5. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศมีแนวโน้ม
สูงขึน้ ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ
เป็นต้น
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทา
ให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมีและการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่
ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วย และตายด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
W3. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ประปาภูมิภาค ไฟฟ้า
อินเตอร์เน็ต ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในทุก
พื้นที่
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น) ซึง่ ปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาให้เกิด
ความเสี่ยงต่ออุทกภัยซ้าซาก
W6. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัดอ่างทองไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัด

The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค
W1 T2 : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร
W3T3 : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้า
ท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซาก
การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)

อุปสรรค (Threats)

T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T2. ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ผลผลิตน้อยทาให้
รายได้ลดลง เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่ภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้
เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรค
ระบาด ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง
T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทางาน ไม่ประสงค์ที่จะทางาน
T5. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศมีแนวโน้ม
สูงขึน้ ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่
อาศัย ฯ เป็นต้น
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทา
ให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง
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หน้าที่ ๗๙

๓.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ่างทอง ปี 2564
๓.๒.๑ วิสัยทัศน์
“อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน พัฒนาด้วยเทคโนโลยี เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม”
๓.๒.๒ พันธกิจ
1. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ
2. กากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วย
ระบบเทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
• เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการลงทุนและการประกอบการตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
• กลยุทธ์ / โครงการ
กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในด้านการลงทุนและการ
ประกอบกิจการ ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
การตลาด
• โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดย
ใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาด
ดิจิตอล
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการ
มาตรฐานเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
• โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ ประจาจังหวัดอ่างทอง
• โครงการการแปรรูปสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C)
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หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

2565

-

-

1.1190

-

-

1.7702

0.2110

0.1980

0.4750

0.4550

0.4550

0.2840

-

0.2190
หน้าที่ ๘๐

กลยุทธ์

โครงการ

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

2565

กลยุทธ์ที่ ๒
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
บูรณาการกับหน่วยงานใน • โครงการ..................
พื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจ
• โครงการ..................
ภาคอุตสาหกรรม
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และบูรณา
การนโยบายเชิงพื้นที่
• โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือน
ภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

0.0300

0.0300

0.0800

0.0600

โครงการอื่น ๆ
• โครงการ..................
• โครงการ..................

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• เป้าประสงค์

เพื่อกากับดูแลสถานประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

สถานประกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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• กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาระบบกลไกในการ
กากับ ดูแล
ภาคอุตสาหกรรมให้
ดาเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
• โครงการ..................
• โครงการ..................

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
• โครงการ..................
• โครงการ..................

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

2565

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• การรายงานตนเองของผู้ประกอบการตาม
แบบ รง.8 และ รง.9 ผ่านระบบของ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.รับผิดชอบ)
• การติดตั้งเครื่องมือวัดอากาศ ณ บริเวณ
โรงงานแล้วส่งข้อมูลไปยังระบบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
(กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ)
• การกากับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม
พ.ร.บ.โรงงานและ พ.ร.บ.อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ใช้งบปกติ)

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
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0.0340

0.0327

0.0072

0.0072

-

0.0427

หน้าที่ ๘๒

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ)
๑. ชื่อโครงการ

โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

เพื่อดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน(OTOP) ตลอดจนเกษตรกร ในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้าน
การตลาดให้ทันสมัย โดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิด
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน(OTOP) ตลอดจนเกษตรกร ในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ หรือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน
รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย
ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (OTOP)
ตลอดจนเกษตรกร ในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วม
โครงการมีเครื่องมือและได้รับความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (OTOP)
ตลอดจนเกษตรกร ในจังหวัดอ่างทองมีช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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ผลลัพธ์
1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
2. ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน(OTOP) ตลอดจน
เกษตรกร ในจังหวัดอ่างทองที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ
เพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ปี

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565)
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
(OTOP) โดยใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
งบประมาณ 650,000 บาท
2. “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่
ชุมชน” งบประมาณ 469,000 บาท

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

๙. งบประมาณ

1,119,000 บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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๑. ชื่อโครงการ

โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม
ด้วยหลักการ 4R และตลาดดิจิตอล

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

เพื่อนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้
จากการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอ่างทองมาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักการ 4R สร้างคุณค่าให้
ผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดทาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาด
ดิจิตอลเพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยนาผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่(Value
Creation) สร้างผู้ประกอบรายใหม่ (New Start-up)
สร้างงาน สร้างรายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น และช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้
จากการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอ่างทองมาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักการ 4R สร้างคุณค่าให้
ผลิตภัณฑ์

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
จานวน 100 ชิ้น ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จานวน 3
ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปปลา/
สิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปพืชผัก/สิ่งเหลือใช้จากการ
แปรรูปผลไม้
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ นางานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เกิดผู้ประกอบการใหม่
(New Start-up) ไม่น้อยกว่า 1 ราย
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และ
การตลาดดิจิตอล จานวน 50 ราย
ผลลัพธ์
1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
2. ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
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๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ชุ ม ช น ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น เก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมี
รายได้เสริมเพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน
2565)
1. อบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้
นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และการตลาดดิจิตอล
(Digital Marketing) งบประมาณ 96,200
2. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม และ
สถานประกอบการ Best Practice
งบประมาณ 102,600
3. จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม งบประมาณ 1,571,400
1,770,200 บาท

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

๙. งบประมาณ
๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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1. ชื่อโครงการ

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

รัฐ บาลมี น โยบายจั ด ตั้ ง โครงการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒ นาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผลิ ต จ าหน่ า ยสู่ ต ลาดผู้ บ ริ โ ภค ฉะนั้ น
โครงการมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน สมอ. จึ ง เป็ น
แนวทางที่สอดคล้องและสนับสนุนในด้านมาตรฐานและ
การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและ
สามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในโครงการหนึ่ ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน โดยใช้หลักการทางวิชาการที่เหมาะสมสาหรับ
สินค้า OTOP
3. ส่ งเสริม และผลั ก ดั น ให้ สิ น ค้ า OTOP ได้ รับ การ
รั บ รองและแสดงเครื่ อ งหมายการรั บ รองคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสามารถรักษาคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การผลิตอย่างยั่งยืน
4. เพื่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต มี ค วามตระหนั ก ในการพั ฒ นา
คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพ
5. เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ สิ น ค้ า OTOP เข้ า สู่
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและมาตรฐานอื่ น ๆ เช่ น
มอก.
6. เพื่ อ บู ร ณาการระบบสารสนเทศส าหรั บ การ
ดาเนินงานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
7. เพื่อผลักดันงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
จังหวัด

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

4.1 เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้ทาผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนด้านการตลาดโดยการให้
เครื่องหมายรับรองซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับ
การผลิตต่อไป
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4.2 เป็นการสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ผ่านการ
รับรองเพื่อสามารถแสดงสัญลักษณ์
4.3 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อยกระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะ
ในโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ
4.4 เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด ให้เป็นที่ยอมรับ
และเพิ่มความเชื่อถือของผู้ซื้อในและต่างประเทศ
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ร้อ ยละ 80ของจ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
ของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้รับ
การตรวจรับรอง มผช.ต่อจานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับ
การรับรอง และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. การให้ ก ารรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
(มผช.) จานวน 30 คาขอ (แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
2. การตรวจติดตามผลการรักษาคุณ ภาพมาตรฐาน
จานวน 9 ราย
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –30
มิถุนายน 2564)
3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

๙. งบประมาณ

จานวน 197,984.- บาท ประกอบด้วย
- ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารบุ ค คลธรรมดา จ านวนเงิ น
175,968.- บาท
- งบดาเนินงาน
จานวนเงิน 22,016.- บาท
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๘๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วน
ภูมิภาค สามารถตอบสนองต่อ นโยบายของรัฐ ในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้ อ งการที่ แท้ จริ ง ของ
ผู้ประกอบการและประชาชนได้ จึงต้องสร้างองค์ความรู้
ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการ
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ด้ า น วิ ช า ก า ร ก ฎ ห ม า ย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมสร้างประสบการณ์
นอกสถานที่ตลอดจนการสารวจ ให้บริการข้อมูล และ
ค าปรึ ก ษาแนะน าเพื่ อ ให้ เกิ ด การสร้ า งและถ่ ายทอด
องค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งกาหนดดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
อ่ า งทอง อั น จะน าไปสู่ เป้ า หมายของการเสริ ม สร้ า ง
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม ให้ แข่งขันได้ในทุกระดับ สามารถ
พร้อมรับกั บการแข่งขัน ทางการค้าและการลงทุ น ที่ มี
ความรุนแรงมากขึ้น ในภาวการณ์ที่ประเทศไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการถูกกระทบจากมาตรการ ด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งไม่ เป็ น ธรรม จากการรวมกลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิจในภูมิภ าค ต่าง ๆ และจากการที่ศูน ย์กลาง
อ านาจเศรษฐกิ จ ที่ จ ะย้ า ยมาอยู่ ที่ เอเชี ย ในอนาคต
อัน ใกล้ นี้ โดยการด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ โครงการจะ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของ
ภ าคอุ ต สาห ก รรมของรั ฐ บ าล ใน การยกระดั บ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคอุ ต สาหกรรม
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ผ ลิ ต พั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเชิงพาณิช ย์ทั้งในกระบวนการผลิ ตและการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ซื้ อ และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการสร้างตราสินค้า
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุท ธศาสตร์ของ
ประเทศ รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม และ จังหวัด
3.2 ส่ งเสริม สนับสนุนและพัฒ นาศักยภาพของ
อุ ต สาหกรรม และผู้ ป ระกอบการในระดั บ จั ง หวั ด
ในการดาเนินธุรกิจเฉพาะทาง
3.3 ส่งเสริม พั ฒ นาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวั ด ให้ มีโครงสร้างการผลิ ต ที่ ส ามารถรองรับ การ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน โดยสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจ ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น ลดการพึ่งพา
เศรษฐกิจนอกประเทศ ในปัจจุบันที่มีความอ่อนไหวต่อ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
3.4 ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด
3.5 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการใช้ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

4.1 สามารถพัฒ นาและส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของประเทศ รั ฐ บาล กระทรวงอุ ต สาหกรรม และ
จังหวัดอ่างทอง
4.2 สามารถให้ การส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและพั ฒ นา
อุ ตสาหกรรม และผู้ ประกอบการในระดั บจั งหวั ดให้ มี ขี ด
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
4.3 สามารถส่งเสริม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัด ให้มีโครงสร้างการผลิตที่สามารถรองรับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการ
บริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพสูงขึ้น
4.4 สามารถส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัดให้
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.5 ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมและผู้ ผ ลิ ต
อุต สาหกรรมชุ ม ชน ให้ ค วามส าคั ญ และใช้ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันส่งผลดี
ต่อลูกค้าที่เป็นผู้อุปโภค บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
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๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) : ผู้ประกอบการ
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ผู้ ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่
จั งหวั ด อ่ า งทอง ได้ รั บ ความรู้ ด้ านวิ ช าการ กฎหมาย
ประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาดู ง าน และแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ ได้รับบริการคาปรึกษาแนะนาเฉพาะราย
ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ ผ ล ลั พ ธ์ ( Outcome) :
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปใน
พื้ น ที่ จั งหวั ด อ่ า งทอง ที่ เข้ าร่ ว มโครงการไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 จะได้นาความรู้ ประสบการณ์ คาปรึกษา
แนะน า และข้ อมูล สารสนเทศที่ ได้รับ ไปใช้ป ระโยชน์
รวมทั้งได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

8.1 ออกเยี่ ย มเยี ย นพบปะผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ
ศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ ศักยภาพอุตสาหกรรมใน
จังหวัด จานวน 100 ราย
8.2 จั ด ฝึ ก อบรม /สั ม มนาทางด้ า นวิ ช าการ
กฎหมาย และศึกษาดูงาน จานวน 100 ราย
8.3 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเบื้ อ งต้ น และเชิ ง ลึ ก
เฉพาะทาง ในการออกเยี่ยมพบปะ และให้ คาปรึกษา
แนะนาแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ จานวน
215 ราย
8.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในจังหวัด จานวน 215
ราย
8.5 บริหารโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และติดตามประเมินผล
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๙. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 455,000.- บาท ประกอบด้วย
- จั ด จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อปฏิ บั ติ ง านในโครงการ
จานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงินจานวน 360,000.- บาท
- งบดาเนินงาน จานวนเงิน 95,000.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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๑. ชื่อโครงการ

โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจา
จังหวัดอ่างทอง

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีนโยบายผลั กดันประเทศไทยเข้าสู่ โมเดล Thailand
4.0 เพื่ อ ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ เศรษฐกิ จ ที่
ขับ เคลื่ อนด้ ว ยนวัต กรรมและเทคโนโลยีขั้ น สู ง โดยมี
เป้าหมายที่จะกระจายความเจริญ สู่ภูมิภ าค ยกระดับ
คุณ ภาพชี วิต และสนั บ สนุ น การเพิ่ มขีดความสามารถของ
ประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 เพื่อปรับเปลี่ ยนวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศให้ทีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดีและมี
ความสมดุ ล มากขึ้ น สร้ า งความแข็ ง แรงจากภายใน
(Local Economy) เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ เวที เ ศรษฐกิ จ
ระดั บ โลกผ่ า นกลไกประชารั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ น เพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลก คณะรัฐมนตรีจึง
มีมติ เห็ น ชอบให้ กระทรวงอุต สาหกรรมจัดตั้งกองทุ น
พัฒ นา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้
ความช่ ว ยเหลื อ เงิ นทุ นและเพิ่ มช่ องทางการเข้ าถึ งแหล่ ง
เงินทุนให้กับเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒ นา
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยดาเนินงาน
ผ่ านกลไกประชารั ฐ และความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอี
ที่มีศักยภาพ
2 . เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น
และเพื่อสนับสนุนและดาเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไข
ปั ญ ห าแ ล ะ พั ฒ น าผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ารต าม ที่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
3. เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงิ น ทุ น รวม ถึ ง ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม แล ะพั ฒ น า
ผู้ ป ระกอบการที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถสู งขึ้ น สามารถต่ อ ยอดพั ฒ นาธุ รกิ จ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างเอสเอ็มอีที่เข้มแข็งบนฐานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
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3. เพื่ อ ช่ ว ยให้ เอสเอ็ ม อี เข้ า ถึ ง แหล่ งเงิน ทุ น และมี
ความสามรถด้านการแข่งขัน
4. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การกองทุ น เอสเอ็ ม อี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมั่นคง
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. อัตราการขยายตัวของรายได้เอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้
จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่อเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. อัตราผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของเอสเอ็มอีได้รับ
เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15
4. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ได้เงินกู้ต่อเอสเอ็มอี
เป้าหมาย ตามแผนประจาปีของกองทุน ไม่น้อยละ 80
5. ปริมาณวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติของกองทุน
ต่อวงเงินสินเชื่อเป้าหมายตามแผนประจาปีของกองทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้เพื่อผลิตสาหรับ
การส่งออกต่อเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10
7. ผลการประเมินการดาเนินงานของกองทุน
โดยกระทรวงการคลัง อยู่ในระดับคะแนนไม่ต่ากว่า
4.0 ในทุกมิติ
8. อัตราการพิจารณาสินเชื่อ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
9. สัดส่วนของลูกหนี้ที่ชาระคืนเงินต้นเมื่อครบ
กาหนดชาระคืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10. อัตราหนี้ค้างชาระต่อเงินต้นคงเหลือ ไม่เกิน
ร้อยละ 15
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85
12. จานวนคาขอที่ใช้ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อเกิน
จากเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10 จากคาขอ
ทัง้ หมด
13. จานวนคาขอที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ใช้ระยะ
เวลาการเบิกจ่ายเงินเกินจากเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน
ร้อยละ 10 จากคาขอทั้งหมดตามเงื่อนไขของกองทุน
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๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. รับสมัครผู้ยื่นคาขอกู้เงินพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้ยื่นคาขอกู้เงิน
2. คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SSRC
3. ลงพื้นที่รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
4. นาเสนอข้อมูลผู้ยื่นคาขอกู้เงินต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจาจังหวัด
อ่างทอง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้
5. ส่งเอกสารพร้อมใบสมัครให้ ธพว.ประจาจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุมัติ คาขอกู้เงิน
6. ทาเอกสาร นท. 6 ส่ง ธพว. เพื่อดาเนินการทา
สัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไข (กรณีผ่านการ
อนุมัติ)
7. ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ยื่นคา
ขอกู้เงิน ทั้งผู้ที่ผ่านการอนุมัติ และไม่ผ่านการอนุมัติ
8. รายงานข้อมูลการอนุมัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 284,410.- บาท ประกอบด้วย
- ค่าจ้างบุคลากร จานวนเงิน 165,000.- บาท
- งบดาเนินงาน จานวนเงิน 119,410.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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๑. ชื่อโครงการ

โครงการ การแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1
จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C)

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิด ทั้งโอกาสและความ
ท้ าทายของประเทศไทย ทั้ งในส่ วนภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศในยุคที่มีการแข่งขัน
สูงให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการ
ปรับเปลี่ยนกาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งนโยบาย Thailand 4.0 มุ่ง
การสร้างความสามารถในการแข่ งขั นของอุ ตสาหกรรม
หลักที่มีความสอดคล้องกับความสามารถของประเทศไทย
และความต้องการของตลาดโลก และมีกลไกประชารัฐ
เป็นกลไกขับเคลื่อนจากนโยบายดังกล่าว ภาคเอกชน
และประชาชนต้องปรับตัว เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ซึ่ง
ภาคการเกษตรของประเทศไทยมี บ ทบาทส าคัญต่ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประเทศ
ไทยมี ค วามได้ เปรี ย บในสภาพภู มิ ป ระเทศที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตรยัง
ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและผลผลิตมีคุณภาพต่า ล้นตลาดทาให้
มีราคาตกต่า ส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคน
ต่อปีค่อนข้างต่า ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้
ในด้ า นการรั ก ษาคุ ณ ภาพหรื อ แปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรที่ มี มู ล ค่ าสู ง ปลอดภั ย และได้ ม าตรฐาน เพื่ อ
ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบั น ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ กับผลิ ตผลทางการเกษตรของประเทศ และ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม เป็ นเจ้ าภาพในการพั ฒ นาและ
ยกระดับสินค้าเกษตรให้กับ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการเกษตร ในลั กษณะของฝากและของที่ระลึก ที่
เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ภาคการท่ องเที่ยวของจังหวั ด
รวมทั้ งสามารถให้ วิสาหกิ จชุมชนหรือ SMEs คนตั วเล็ ก
สามารถใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
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สร้างสรรค์คุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ รวมถึง
สามารถใช้ ช่ องทางการตลาดออน ไลน์ ห รื อ ECommerce เชื่อมโยงการค้าขายสู่สากล โดยที่ไม่ต้องผ่าน
พ่ อค้าคนกลาง เพื่ อให้ ผู้ ประกอบการ SMEs คนตัวเล็ ก
และวิสาหกิจชุมชนไทย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒ นาและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ต่ อ ไป ตลอดจนสามารถเป็ น กลุ่ ม
เกษตรกรต้นแบบ และเกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้ม แข็ง ที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และช่วยพัฒนาเกษตรกรราย
อื่ น ต่ อ ไป ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งาน
อุ ตสาหกรรมจั งหวั ดอ่ างทอง เป็ นจั งหวั ดหนึ่ งที่ ได้ รั บ
จัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จั งหวัด 1 ชุ มชน (One Province One
Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ขึ้ น เพื่ อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของเกษตรกรฐานราก ซึ่ งเป็ น
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ของประเทศ ผ่ านการสร้างความ
ตระหนัก สร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตผลทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การ
สร้างผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ให้กระจายอยู่ทั่ว
ทุกภูมิภ าคของประเทศ เพื่อให้ เกษตรกรฐานรากให้ มี
ความภาคภู มิใจและมี ความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างมั่นคง
มั่นคั่ง อย่างยั่งยืนสืบไป
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มี
ความมั่ น คงด้ า นอาชี พ และมั่ ง คั่ ง ด้ า นรายได้ อย่ า ง
ยั่งยืน
2. เพื่ อสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ผลิ ตผลทางการเกษตร (Value
Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
การตลาด
3. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็น
รูปธรรม
4. เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ เกษตรกรไปสู่ นั ก ธุ ร กิ จ
เกษตร/Start Up/SMEs คนตัวเล็ก
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หน้าที่ ๙๗

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. เกษตรกรกลุ่ มเป้าหมาย (กลุ่มเกษตรกร/วิส าหกิจ
ชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร)เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล
ทางการเกษตร มาตรฐาน การตลาด และการบริห าร
จัดการองค์กร จังหวัดละ 30 ราย
2. ผ ลิต ภ ัณ ฑ ์ต ้น แ บ บ ที ่ไ ด้ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบรรจุภัณ ฑ์ ด้ว ย MINI ITC/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดละไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์)
ผลลัพธ์
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ด้ า นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ผลทาง
การเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (ทั้ง Online
และ Offline) การบริห ารจัดการองค์กรสู่ ความยั่งยื น
(2 วัน 1 คืน)
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย MINI
ITC ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งให้
ความรู้ด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด
3. ฝึกอบรมให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรใหม่เป็นนักธุรกิจเกษตร/ Startup/
SMEs คนตัวเล็ก

๙. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จานวน 219,300.- บาท
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564

หน้าที่ ๙๘

๑. ชื่อโครงการ

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ
ที่ 3 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองและ
บูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่
ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารภ าค รั ฐ แ น ว ให ม่ ให้
ความสาคัญกับการจัดทาแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้
หน่วยงานมีเครื่องมือในการวางกรอบและกากับติดตาม
การดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประกอบกั บพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2562 วัน ที่ 30 เมษายน 2562 มาตรา 4 “มาตรา
16 ให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ มติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2562 ให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การสนั บ สนุ น พั ฒ นา และ
บูรณาการข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการจัดทาตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ ใน
การติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ
3 ในความรั บ ผิ ด ชอบตามนั ย มติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 4
ธันวาคม 2560 ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยแผนแม่ บ ท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยให้ ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รวมทั้ ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่น ที่
จะต้องใช้ เพื่ อให้ ห น่ว ยงานมีแผนและเป้ าหมายการ
ดาเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น
Thailand 4.0 และหน่วยงานในสังกัดสามารถนาแผน
ไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบแนวทาง การดาเนินงานของ
หน่วยงาน และประกอบการจัด ทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของหน่วยงานให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
นาไปสู่การกาหนดแผนงานที่ถูกต้อง รวมทั้งการกาหนด
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โครงการ/กิ จ กรรมที่ รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
หน่วยงานส่วนกลางให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ อ ผลั ก ดั น แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 – 2565) ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สานักงานปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรั ฐ บาลและสภาพแวดล้ อ มใหม่ ที่ ส ามารถ
นาไปใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองมีกรอบ
การดาเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
4. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ไปใช้เป็น
กรอบในการจัดคาของบประมาณ และใช้เป็น กรอบใน
การดาเนินงานต่อไป

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
จานวน 1 แผน
ผลลัพธ์
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้รับการนาไปปฏิบัติ

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

-กรอบแนวทางในการดาเนินงาน และกรอบการจัดทา
งบประมาณประจาปี
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
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มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0
พฤศจิกายน 2563 ถึง มิถุนายน 2564

๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. ก าร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร ด้ าน ก าร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ
และจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ด้ า นงบประมาณของส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
3. การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ

๙. งบประมาณ

30,000.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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หน้าที่ ๑๐๑

๑. ชื่อโครงการ

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการ ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สภาวะอุ ต สาหกรรม เพื่ อ จั ด ท า
นโยบาย และแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ซั ด เจนและสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถ ของการประกอบการอุตสาหกรรม
ภายในจังหวัด และพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อ
การบริห ารและให้ บ ริการแก่ภ าครัฐ และภาคเอกชน
จากสภาวะการแข่งขันในระดับสูงและสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมต้องทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาและบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
ภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งทั บ ท่ ว งที รวมถึ ง การจั ด ท า
ฐานข้อมูล ภาคอุตสาหกรรมที่ถู กต้องและทันสมัย จะ
เป็น การช่ว ยชี้นาแนวทางและเตื อนภั ยทางเศรษฐกิ จ
อุ ต สาหกรรมได้ ดั งนั้ น ข้ อ มู ล ภาคอุ ต สาหกรรม จึ ง มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ ลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
และเป็นข้อมูลสาหรับภาครัฐและภาคเอกซนในการใช้
จัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ประกอบกับจังหวัด
ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับโครงสร้าง ระบบงานพื้นฐานให้
เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญประการ
หนึ่งที่ทุกจังหวัดต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น คือ การรายงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพ มีความถูก
ต้องแม่นยา สามารถรายงานอย่างรวดเร็วทันต่อการใช้
งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมจั งหวัด ซึ่ ง
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้ พิ จ ารณ าเห็ น ควรให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยให้ทุก
จังหวัดดาเนินการจัดทาด้วยตนเอง ภายใต้ความร่วมมือ
ของทุกส่ วนราชการที่จะต้อง สนับสนุนข้อมูล พื้นฐาน
และประมวลตามด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับระบบบัญชี
ประชาชาติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูล
ภาคอุต สาหกรรมที่ เป็น ไปตามสภาวการณ์ ปั จจุ บั น
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และสามารถน าข้ อ มู ล ไปเป็ น แนวทางในการก าหนด
ทิ ศ ทาง หรื อ ชี้ น าแนวทางเตื อ นภั ย ทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมมีการประกอบการที่ปลอดภัยและ ประสบ
ผลส าเร็ จ อย่ า งสู ง สุ ด แก่ ผู้ ล งทุ น ภาคอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
ที่จังหวัดต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบทางตรง ตาม
ข้ อ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ (สศช.) รวมถึงข้อมูลเพื่อ
ใช้ ในการ ตั ด สิ น ใจลงทุ น ให้ แ ก่ ภ าคเอกชน และเป็ น
ประโยชน์แก่ภาครัฐ ภาคการศึกษา รวมถึงผู้สนใจ จึงได้
จัดทาโครงการจัดทาฐานข้อมูล ภาคอุตสาหกรรมเพื่ อ
การชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ อ ให้ จั งหวัด และกระทรวงอุ ต สาหกรรมมี ข้ อ มู ล
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถนาไปเป็นแนวทางหรือ ชี้น าและเตือนภั ยทาง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (GPP สาขาภาคอุตสาหกรรม
และสาขา เหมือ งแร่ และเหมื องหิ น) ที่ น าไปก าหนด
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละผู้ ป ระกอบการใช้ ป ระกอบการ
ตัดสินใจลงทุน
2. เพื่ อให้ มี รายงานการศึกษา วิเคราะห์ และติ ดตาม
สถานการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
คาดการณ์แนวโน้ม และการเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรม
สาขาที่สาคัญเป็นปัจจุบันภายในจังหวัดที่ผู้ประกอบการ
ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร ห รื อ ผู้ ใช้ ข้ อ มู ล ด้ า น
อุต สาหกรรมภายในจังหวัด มีข้ อมู ล ที่ มี ความถูกต้ อ ง
ทันสมัย ครบถ้วน และเช้าถึงได้สะดวก

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. มีข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP 2 สาขา ที่สามารถ
นาไปประมวลเป็น GDP ในระดับประเทศ
2. มีข้อมูลการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน
2 ฉบับ
3. มีรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน
12 รายงาน
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๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

4. มีข้อมูลการรายงานชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รายไตรมาส 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
เกี่ยวกับแร่ วิสาหกิจชุมซน ประซาซน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ฐานข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลชี้นาและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรม ใน
การประกอบการตัดสินใจการลงทุนและดาเนินกิจการ
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด อ่ า งทอง มี ฐ านข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมที่เป็นไปตาม สภาวการณ์
ปั จ จุ บั น ทั น สมั ย และเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการให้
ข้อมูลและแนะนาแนวทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ
ชี้นาเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จัดทาข้อมูลชี้นาและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับ
จังหวัด
2. จัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP สาขาอุตสาหกรรม
และสาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน โดยต้องดาเนิน
กิจกรรมย่อยดังนี้
- จัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. จัดทารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัด โดยดาเนินกิจกรรมย่อย ดังนี้
- รายงานสภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม 6
เดือน (งบประมาณที่ จัดสรรส าหรับใช้ในการ ส ารวจ
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทารายงาน)
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- รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน
(งบประมาณที่จัดสรรสาหรับใช้ ในการ วิเคราะห์ ข้อมูล
และจัดทารายงาน)
๙. งบประมาณ

60,000.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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๑. ชื่อโครงการ

โครงการ การบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการพัฒนาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ การ
รักษา และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มีศักยภาพและยั่งยืน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพมาดาเนินการกับสถานประกอบการ และ
การบริหารลุ่มน้าในจังหวัด
2.เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อยของ
เสียลงสู่แม่น้าลาคลองในพื้นที่
3.เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้าสาคัญ
มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูล เพื่อการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้าเสียในแม่น้าสายสาคัญ ร่วมกับสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสมาชิกเครือข่ายฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่
5.เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดรายเดิมและรายใหม่และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาค
อุตสาหกรรม
6.เพื่อส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบให้สถานประกอบการและรักษาสมาชิกเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ทางานร่วมกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
สถานประกอบการนาระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรายใหม่ 1 ราย
ผลลัพธ์
1. สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมรักษา
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในองค์กร

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1.สถานประกอบการสามารถนาระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กับภาคประชาชน
2.มีสถานประกอบการนาระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถนประกอบการและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรายใหม่เพิ่มขึ้น
3.สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
4.สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมรักษาระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในองค์กร
5.สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดได้รับการพัฒนา
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
ในกลุ่มภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๗. ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1.ดาเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้า
บริเวณลุ่มน้าสายหลัก ลาธาร คูคลอง และบึงที่สาคัญ
ในพื้นที่
2.จัดชี้แจงทาความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2564
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สถานประกอบการกับชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในพื้นที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและดาเนินการตรวจ
ประเมินฯ
3.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ดาเนินการรณรงค์และ
ส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ
๙. งบประมาณ

32,700.-บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2564

วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 1

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 2

แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดอ่างทอง ปี 2564
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เข้าสู่มาตรฐาน พัฒนาด้วย
เทคโนโลยี เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม”

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม

- พัฒนาผลิตภัณฑ์สรู่ ะดับ
มาตรฐานสากล

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 3

แผนพัฒนาจังหวัด
ปี 2561 – 2565

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคม
มั่นคงและเป็นสุข
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา
ด้านที่ 4

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

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

4.3 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา
จังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สอจ.อ่างทอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง
4.4 ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563
สอจ.อ่างทอง ได้ดาเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
----------------------------------------------------------------------
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