(ชื่อ) แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดอ่างทอง ปี 2563
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2563 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 า งทอง (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 2563 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 าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ช 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 2563

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 าหมายตามยุ ท 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 2563

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 2563

หน้าที่ ๓

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. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
……………………………………………………..
……………………………………………………..
----------------------------------------------------------------

ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ่างทอง ปี 2563
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 การเชื่อมดยงกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563
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เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองทั้งในมิติ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง จาเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2563
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1.ความเป็นมา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองแล้ว
แต่เป็นเมืองไม่ใหญ่โตหลักฐานที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ คูเมืองที่บ้านคูเมือง ตาบลห้วยไผ่ อาเภอแสวงหา ซึ่ง
นายบาศ เซอลีเอ นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร สารวจพบและสันนิษฐานว่าเป็นเมือง
โบราณ สมัยทวาราวดี ปัจจุบันนี้บ้านคูเมืองอยู่ห่างจากที่ ว่าการอาเภอแสวงหาไปทางทิศเหนือ 4 กิโลเมตร และ
สมัยสุโขทัยก็เข้าใจว่ามีคนเข้า มาตั้งถิ่น ฐานอยู่อาศัยเช่นกันสันนิษฐานได้จากวัดร้าง ซึ่งมีอยู่ห ลายวัด แสดงว่า
สร้างในสมัย สุโ ขทัย ต่อมาในสมัย กรุงศรีอยุธยาระยะต้น ๆ สันนิษฐานว่าอ่างทอง คงเป็นชานเมืองของกรุงศรี
อยุธยาเพิ่งจะยกฐานะเป็ นเมืองมีชื่อว่า “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2127 โดยในพระราช
พงศาวดารได้กล่าวถึง ชื่อเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นครั้งแรกว่าสมเด็จพระนเรศวร เมื่อครั้งยังทรงเป็นมหาอุปราชและ
สมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาพระสิม ที่เมืองสุพ รรณบุรี พระองค์ได้เสด็จโดยทางเรือ
จากกรุง ศรีอ ยุธ ยา ไปท าพิธ ีเหยีย บชิง ชัย ภูม ิฟ ัน ไม้ ข่ ม นามที่ ต าบลลุ ม พลี แล้ ว เสด็ จ ไปประทั บ ที่ แ ขวงเมื อ ง
วิเศษชัยชาญ อันเป็นที่ชุมพล จึงสันนิษฐานว่า เมืองวิเศษชัยชาญ ได้ตั้งเป็นเมืองในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา
ตัวเมืองวิเศษชัยชาญ สมัยตั้งอยู่ทางลาน้าน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ที่ว่าการอาเภอวิเศษชัยชาญในปัจจุบัน แต่อยู่ทาง
ทิศเหนือ ของที่ว่าการอาเภอวิเศษชัยชาญ ไปประมาณ 3 กิโลเมตร หมู่บ้านตรงนั้นปัจจุบันยังเรียกว่า “บ้านจวน”
แสดงว่า เป็น ที ่ตั้ง จวนเจ้า เมือ งเดิม ต่อ มาในสมั ย กรุง ธนบุรี ได้ย ้า ยที ่ตั้ง เมือ งมาตั้ งอยู่ ที่ ตาบลบ้ านแห ตรง
วัดไชยสงคราม (วัดกระเชา) ฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาในท้องที่อาเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน แต่ไม่
ปรากฏหลักฐานว่าย้ายมาแต่ พ.ศ.ใด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น“เมืองอ่างทอง” ส่วนเมืองวิเศษชัยชาญ ยังคงเป็นเมืองอยู่
ตลอดมาจนถึง พ.ศ. 2439 จึง ลดลงเป็น อ าเภอเรีย กว่า อ าเภอไผ่จ าศีล ภายหลัง เป็น ชื ่อ เป็น อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จนถึงปัจจุบันนี้
ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2539 ก็ย้ายตัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากตาบลบ้าน
แหมาตั้งอยู่ที่ตาบลบางแก้ว ท้องที่อาเภอเมืองอ่างทองฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้ เมืองอ่างทอง ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าหลายครั้ง เฉพาะการรบครั้งสาคัญๆ มี
ดังนี้เมื่อพ.ศ.2128 พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ สมเด็จพระ
นเรศวรกับ พระเอกาทศรถ ยกกองทัพ ไปถึงตาบลป่าโมก ก็พบทหารพม่าซึ่งส่งมาเที่ยวรังแกราษฎรทางเมือง
วิเศษชัยชาญ จึงได้เข้าโจมตีจนทหารพม่าล่าถอยไป พระเจ้าเชียงใหม่จึงจัดกองทัพยกลงมา สมเด็จพระนเรศวร
จึ งด ารั ส สั่ ง ให้ พระราชมนู คุ ม กองทั พ ขึ้ น ไปลาดตระเวน กองทัพ พระราชมนูไ ปปะทะกับ กองทัพ พม่า ที่
บ้านบางแก้ว สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแหจึงดารัสให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งให้พระราชมนูให้ทาเป็นล่า
ทัพถอยกลับมาแล้วพระองค์กับพระอนุชา ก็จะโอบล้อมรุก ไล่ทัพพม่าแตกทั้งทัพหน้าและทัพหลวง จนถึงที่ตั้ ง
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ทัพพระเจ้าเชีย งใหม่ที่บ้านสระเกศกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ จึงแตกพ่ายกลับไป ปัจจุบันบ้านสระเกศ เปลี่ยนเป็น
ตาบลไชยภูมิ ขึ้นอยู่กับอาเภอไชโย สาหรับบ้านแห และบ้านบางแก้ว ก็เป็นตาบลของอาเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน
พ.ศ. 2130 คราว พระเจ้ากรุงหงสาวดี ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทหารไทยได้เอาปืนใหญ่ลงเรือสาเภาขึ้น
ไประดมยิงค่ายหลวงพระเจ้าหงสาวดี จนพระเจ้าหงสาวดีทนไม่ไหวต้องรีบถอย ทัพหลวงกลับขึ้นไปตั้งที่ป่าโมก
สมเด็จพระนเรศวร กับ สมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จโดยขบวนทัพเรือตามตีกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดี
ไปจนถึงป่าโมก จนพม่าแตกพ่ายถอยทัพกลับไป (ป่าโมกที่กล่าวนี้ ปัจจุบันเป็นอาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง)
เนื่องจากจังหวัดอ่างทองสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นยุทธภูมิระหว่างทหารไทยกับทหารพม่า
หลายครั้งจึงมีบ รรพบุรุษ ของชาวจังหวัด อ่า งทอง ได้ส ร้างวีรกรรมอัน กล้า หาญในการรบกั บ พม่า ที่ส มควรยก
ย่อ งเทิด ทูน เป็น “วีรชนของชาวจังหวัดอ่างทอง”ก็คือ นายดอก ชาวบ้านกรับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์
ทะเล แห่งแขวงเมืองวิเศษชัย ชาญ ทั้ง สองได้ไปร่ว มกับ ผู้รัก ชาติ ชาวไทยอีก 400 คนเศษ สู้รบกับ พม่าอยู่ที่
ค่ายบางระจัน ซึ่ง สมัย นั้น อยู่ในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (ปัจจุบันคือ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) วีรกรรม
อันกล้าหาญชาญชัยของนักรบไทยค่ายบางระจันสมัยนั้นเป็นที่ประทับใจ และภาคภูมิอยู่ในหัวใจของคนไทยทุก
คนตลอดจนทุกวัน นี้ป ระชาชนชาวจังหวัดอ่างทองจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายดอกแก้วและ
นายทองแก้ วไว้ ที่ บ ริ เวณวั ดวิ เศษชั ย ชาญ อ าเภอวิเ ศษชัย ชาญ โดยมีส มเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชสยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินมาทรงกระทาพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2520
สาหรับประวัติคาว่า“อ่างทอง”พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชุคุปต์) สมุห์เทศาภิบาลมณฑล
– อยุธยาสัน นิษฐานว่ามาจากชื่อ “บางทองคา”และแม่น้าประคาทองซึ่งอยู่บริเวณที่ตึกศาลากลางจังหวัดใน
ปัจจุบัน แต่ก็มีผู้สันนิษฐานอีกว่า น่าจะเป็นเพราะเมืองอยู่ที่ลุ่ม มีลักษณะคล้ายอ่าง และเป็นอู่ข้าวอู่น้า ซึ่งในสมัย
โบราณถือกันว่าดินแดนใด ถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็เปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์เป็นเมืองเงิน
เมืองทอง การตั้งชื่อเมืองอ่างทอง น่าจะมาจากลักษณะพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์
2. ลักษณะทางกายภาพ
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรีและชัยนาท ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับอาเภอค่ายบางระจันอาเภอท่าช้างอาเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับอาเภอบางปะหันอาเภอมหาราช
อาเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอาเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดกับอาเภอผักไห่อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับอาเภอเมืองสุพรรณบุรีอาเภอศรีประจันต์
อาเภอสามชุก อาเภอเดิ ม บางนางบวชจังหวัดสุ พ รรณบุรี
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แผนภาพที่ 1 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกรายตาบล

2.2 ขนาดและพื้นที่
มีพื้นที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.50 ไร่
2.3 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็น
ดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทานาข้าว ทาไร่ และทาสวน มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ
แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าน้อย
โดยแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจาก ทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ
40 กิโลเมตร ซึ่งกระแสน้ าจะไหลผ่านอาเภอค่ายบางระจัน อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง จั งหวัดสิงห์ บุ รี
และผ่านพื้นที่อาเภอไชโย อาเภอเมืองอ่างทอง และอาเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่อาเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ส่วนแม่น้าน้อยเป็นแม่น้าที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดอ่างทองจาก ทิศตะวันออก
ไปทิศใต้ ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านเข้าเขตจังหวัดอ่างทองที่ตาบลองครักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563
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ไหลผ่านอาเภอวิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ตาบลหลักแก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเข้าสู่พื้นที่
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดอ่างทองยังมีคลองธรรมชาติ และคลองที่ได้ทาการขุดขึ้น อีกหลายสายเชื่อมโยงระหว่าง
แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าน้อย เพื่อการเกษตร และ อุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อการระบายน้า
2.4 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก
ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทาให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ
(1) ฤดู ห นาว เริ่ม ตั้ งแต่ก ลางเดื อนตุ ล าคมถึ งกลางเดื อนกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ งเป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะ
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้
มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป
ซึ่งอากาศหนาวที่สุด จะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม
(2) ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ลง คื อ ประมาณกลางเดื อ น
กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลม
ตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทาให้ มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีฝนตกฟ้าคะนองได้เป็นบางแห่ง โดยจะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
(3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะ
เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นลาดับ ในระยะนี้ทาให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
ตารางที่ 1 อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2555 - 2559
ปี

อุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่าสุด

ความชื้นสัมพัทธ์
ความกดอากาศ
ปริมาณฝน จานวนวัน ปริมาณฝน วันที่ปริมาณฝน
เฉลี่ย
เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่าสุด
ทีฝ่ นตก
สูงสุด
สูงสุด

2554

32.9

24.2

1008.4

87.7

55.8

1270.6

117

115.2

5 ตุลาคม

2555

33.9

25.0

1008.2

90.9

56.9

1,058

107

80.5

23 กันยายน

2556

33.8

24.5

1008.9

84.0

51.0

1,126

95

74.4

11 กันยายน

2557

34.2

24.5

1009.5

87.0

49.7

914

96

90.7

14 กันยายน

2558

34.7

24.9

999.1

87.7

49.3

1,185

100

117.9

2 ตุลาคม

2559

38.6

20.9

29.7

95.3

34.9

646.2

57

646.2

2 มิถุนายน

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, 2560
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2.5 การใช้ที่ดิน
จัง ห วัด อ่า งท องมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 968.372 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
605,232.50 ไร่ จาแนกการใช้ประโยชน์ ดังนี้
ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตามรายอาเภอ
อาเภอ
พื้นที่ทั้งหมด
การเกษตร
เมืองอ่างทอง
64,279
52,831
ไชโย
45,204
27,177
ป่าโมก
50,534
18,088
โพธิ์ทอง
137,134
125,526
แสวงหา
113,338
77,112
วิเศษชัยชาญ
140,439
113,333
สามโก้
54,306
43,790
รวม
605,233
457,857

หน่วย:ไร่

ที่อยู่อาศัย
10,972
17,782
32,283
10,477
35,532
26,085
10,121
143,253

แหล่งน้า
476
245
163
1,130
694
1,021
394
4,123

ที่มา : สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง, 2560

2.5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
จัง หวัด อ่า งทอง มีพื้น ที่ทั้ง หมด 605,232.50 ไร่ เป็น แหล่ง เพาะปลูก พืช ที่
สาคัญ ของประเทศ โดยจังหวัดอ่างทองเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่ งชาติ ปี 2558
จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่การเกษตร 458,698 ไร่ ร้อยละ 75.79 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยจาแนกดังนี้
ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอ่างทองพ.ศ. 2549– 2558
ปี

เนื้อที่
ทั้งหมด

การเกษตร

นาข้าว

พืชไร่

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

605,233
605,233
605,233
605,233
605,233
605,233
605,233
605,233
605,233
605,233
605,233

418,834
414,659
411,496
396,700
422,740
422,740
424,572
481,255
470,364
458,568
457,857

339,190
335,809
333,248
321,265
342,354
342,354
343,837
389,742
380,922
371,370
368,915

10,129
10,028
9,952
9,594
10,223
10,223
10,268
11,639
11,375
11,090
14,247

หน่วย:ไร่

สวนไม้ผล/ สวนผักไม้ดอก
การเกษตรอืน่ ๆ
ไม้ยืนต้น
/ไม้ประดับ

นอก
การเกษตร

39,645
39,250
38,950
37,550
40,015
40,015
40,188
45,553
44,523
43,406
43,139

186,399
190,574
193,737
208,533
182,493
182,493
180,661
123,978
134,869
146,665
147,175

20,503
20,298
20,144
19,419
20,694
20,694
20,784
23,558
23,025
22,448
12,254

9,367
9,274
9,203
8,872
9,454
9,454
9,495
10,763
10,519
10,256
19,302

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, 2560

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563
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ตารางที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรจาแนกตามรายอาเภอ พ.ศ. 2560
อาเภอ

ทางการเกษตร

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

นาข้าว

52,831 44,110
27,177 22,076
18,088
8,795
125,526 94,501
77,112 59,553
113,333 102,603
43,790 37,278
457,857 368,915

พืชไร่

หน่วย:ไร่

สวนผักไม้ดอก/
ไม้ประดับ

ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรอืน่ ๆ

5,040
2,891
3,429
9,806
11,477
6,467
4,029
43,139

2,341
1,404
311
3,677
2,583
630
1,307
12,254

531
47
5,271
8,398
14,247

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, 2560

2.5.2 พื้นที่ป่าไม้
สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พื้นที่
ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จาแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่
มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแต่อย่างใด
3. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
3.1 เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 73 ตาบล 513 หมู่บ้าน มี ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจาจังหวัด จานวน 32 ส่วนราชการ 7 อาเภอ คือ อาเภอเมืองอ่างทอง
อาเภอไชโย อาเภอป่ าโมก อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอแสวงหา อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอสามโก้ ราชการ
บริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 37 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน และราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 20 แห่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล 43 แห่ง
ตารางที่ 5 ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จาแนกตามอาเภอ พ.ศ. 2560
พื้นที่
อาเภอ

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

(ตร.กม.)

102.846
72.326
80.854
219.414
181.341
224.702
86.889
968.372

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง , 2560

ลักษณะของเขตการปกครอง
ตาบล

หมูบ่ ้าน

14
9
8
15
7
15
5
73

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

81
51
47
110
61
126
37
513

เทศบาล

3
2
1
5
2
7
1
21

อบต.

8
3
6
9
6
9
2
43

หน้าที่ ๑๐

แผนภาพที่ 2 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามของตามอาเภอและตาบล

3.2 จานวนครัวเรือน
จั งหวั ด อ่ า งทอง มี ป ระชากร 282,404 คน เป็ น ชาย 135,413 คน เป็ น หญิ ง
416,991 คน และมีจานวนครัวเรือน 96,526 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.93 คนต่อ
ครัวเรือน และโครงสร้างของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ลักษณะการอยู่
อาศัยของครัวเรือน คือ การที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกิน
ร่วมกันมีเฉพาะรุ่น พ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จั ดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตา
ยาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า)
ตารางที่ 6 ลักษณะของประชากรและขนาดของครัวเรือนจาแนกตามอาเภอพ.ศ. 2560
อาเภอ

ขนาดของครัวเรือน

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

2.55
3.23
2.87
2.99
3.26
2.93
3.23
2.93

หน่วย:คน

ลักษณะของประชากรและครัวเรือน
รวม

56,558
22,895
28,438
53,841
34,858
66,488
19,326
282,404

ขาย

26,981
10,990
13,646
25,701
16,985
31,902
9,208
135,413

หญิง

29,577
11,905
14,792
28,140
17,873
34,586
10,118
146,991

ครัวเรือน

22,187
7,098
9,903
17,992
10,701
22,658
5,987
96,526

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2560
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ตารางที่ 7 จานวนประชากร และพื้นที่จาแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอาเภอพ.ศ. 2549
จานวนประชากร
ความหนาแน่น
พื้นที่
อาเภอ
2/
เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ

สามโก้
รวม

(คน)

56,558
22,895
28,438
53,841
34,858
66,488
19,326
282,404

(คน/ ตร.กม.)

550
317
352
246
192
296
223
550

(ตร.กม.)

102.846
72.326
80.854
219.414
181.341
224.702
86.889
968.372

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2560
จานวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง

พิจารณา จานวนประชากรในแต่ละอาเภอต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นรายอาเภอ พบว่า
อาเภอเมืองอ่างทอง มีประชากรหนาแน่ นมากที่สุด เท่ากับ 550 (คน/ ตร.กม.)รองลงมาอาเภอป่าโมก มีจานวน
ขนาดของความหนาแน่น เท่ากับ 352 (คน/ ตร.กม.) อาเภอไชโย ประชากรหนาแน่น เท่ากับ 317 (คน/ ตร.กม.)
อันดับถัดมาอาเภอวิเศษชัยชาญ มีความหนาแน่น ประชากรเท่ากับ 296 (คน/ ตร.กม.) อาเภอโพธิ์ทองและ
อ าเภอสามโก้ มี ขนาดความหนาแน่ น ของประชากรที่ ใกล้ เคี ยงกั น เท่ ากั บ 246 และ 223 (คน/ ตร.กม.)
ตามลาดับ โดยอาเภอที่มีขนาดของความหนาแน่นน้อยที่สุดคืออาเภอแสวงหา มีความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ
192 (คน/ ตร.กม.)
4. ข้อมูลเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดอ่างทอง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial
product : GPP) ณ ราคาประจาปี เท่ากับ 27,502 ล้านบาท
ตารางที่ 8 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามสาขาการผลิต 3 อันดับแรก พ.ศ. 2557 –
หน่วย:พันล้าน
2558
โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2556 2557 2558
ภาคเกษตร
6,397 5,124 6,583
25.31 21.95 15.64
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
6,150 4,879 6,358
24.33 20.91 14.49
ภาคนอกเกษตร
18,883 18,214 20,919 74.69 78.05 84.36
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
1,153 1,254 1,199
4.56
5.37
8.29
อุตสาหกรรม
4,661 3,803 5,182
18.44 16.30 20.03
การขายส่ง การขายปลีก
3,646 3,797 3,613
14.42 16.27 12.75
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
25,280 23,338 27,502 100.00 100.00 100.00
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาจากภาคการเกษตร ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น และนอกภาคการเกษตร คือ อุตสาหกรรม และการขายส่งขายปลีก โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมา
จากภาคการเกษตร 6,583 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.64 และนอกภาคการเกษตร 20,919 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 84.39
สาขาการผลิต

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563
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เมื่ อพิ จ ารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิ จของจังหวั ด 3 อั นดั บ แรก ได้ แก่ สาขาการผลิ ต
อุตสาหกรรม 5,182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.03 รองลงมา สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
มูลค่า 6,358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.49 อันดับถัดมา สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์
3,613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามลาดับ
แผนภาพที่ 3 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

นอกจากนี้เมื่อรายละเอียดของข้อมูลเชิงพื้นที่ พบว่าสาขาการผลิตอุตสาหกรรมไม่ใช่ตัวแปร
ที่แท้จริงในผลักดันโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของจังหวัด
นั้น พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร กว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่จังหวัด ทานาปลูกข้าว
ทาไร่ ทาสวน และทาไร่นาสวนผสม พื้นที่ที่ทาการปลูกข้าว ส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอวิเศษชัยชาญอาเภอโพธิ์ทอง และ
อาเภอแสวงหา คิดเป็นพื้นที่ 171.59 ตารางกิโลเมตร 138.82 ตารางกิโลเมตร และ 106.43 ตารางกิโลเมตร
ตามลาดับ รองลงมาได้แก่พื้นที่หมู่บ้านคิดเป็นพื้นที่ 103.29 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 10.87 ของ
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พื้นที่จังหวัดหากนับรวมพื้นที่ตัวเมืองและย่านการค้าไปด้วยก็จะมีพื้นที่ชุมชนทั้งสิ้น 104.58 ตารางกิโลเมตรโดย
ส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอวิเศษชัยชาญและอาเภอเมืองอ่างทอง คิดเป็นพื้นที่ 25.44 ตารางกิโลเมตร และ 20.51
ตารางกิโลเมตรตามลาดับ
ดังนั้ น พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ข้าว มะม่วง และ พืชผัก เช่น
มะเขือพวง ข่า พริกขี้หนู กระเพรา ฯลฯ รวมถึง บ่อปลา ขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือทุ่งลาท่าแดงและทุ่งวิเศษไชย
ชาญฝั่งตะวันตก-ออก
แผนภาพที่ 4 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามลักษณะการบริหารจัดการน้า
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5. ลักษณะทางสังคม
5.1 การศึกษา
การศึกษานับว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สาคัญเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง
ที่ เป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ เชื่ อ มโยงการจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ งานทุ ก ระดั บ ให้ มุ่ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จั งหวั ด อ่ างทอง
มีสถานศึกษา แยกตามสังกัด ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้
ตารางที่ 9 จานวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน จาแนกตามสังกัด พ.ศ. 2559

สังกัด

สถานศึกษา

จานวน
ครู

นักเรียน

(แห่ง)

(คน)

(คน)

1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวม

194
157
9
4

1,929
241
250
132

32,423
4,212
3,715
908

364

2,552

41,258

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง,2560

ตารางที่ 10 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จาแนกตามสังกัดและอาเภอ พ.ศ. 2559
อาเภอ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

นักเรียน

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

ห้อง

11,272 398
2,073
155
2,129
121
5,109
356
3,606
216
6,459
386
1,775
108
32,423 1,736

สานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ห้อง:นร. นักเรียน

ห้อง

ห้อง:นร. นักเรียน

1:29
1:14
1:18
1:15
1:16
1:17
1:17
1:18

19
90
70
179

1:33 2,654 9 1:295
1:22 1,061 65 1:12
1:24
1:24 3,715 74 1:50

626
1,958
106
4,212

อื่นๆ1/

ห้อง ห้อง:นร. นักเรียน

563
312
33
908

ห้อง ห้อง:นร.

22
12
8
42

หมายเหตุ: 1/ รวมกรมการศาสนา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563
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1:26
1:26
1:5
1:21

ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จาแนกตาม
ขนาด ปีการศึกษา 2557 – 2559

ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่
ขนาดที่
ขนาดที่
ขนาดที่
ขนาดที่
ขนาดที่
ขนาดที่

2557
จานวน ร้อยละ

1 (นร. 0 – 120 คน)
2 (นร. 121 – 200 คน)
3 (นร. 201 – 300 คน)
4 (นร. 301 – 499 คน)
5 (นร. 500 – 1,499 คน)
6 (นร. 1,500 – 2,499 คน)
7 (นร. 2,500 คนขึ้นไป)

รวม

100
31
14
5
2
0
1

65.36
20.26
9.15
3.27
1.31
0.00
0.65

153

100.0

ปีการศึกษา
2558
จานวน ร้อยละ
101
32
12
4
2
0
1

66.45
21.05
7.89
2.63
1.32
0.00
0.66

152

100.0

2559
จานวน ร้อยละ
101
32
12
4
2
0
1

66.45
21.05
7.89
2.63
1.32
0.00
0.66

152

100.0

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง,2560

5.2 การสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 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 และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน 76 แห่ง
ตารางที่ 12 จานวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและจานวนเตียง
โรงพยาบาล
รพ.อ่างทอง
รพ.ไชโย
รพ.ป่าโมก
รพ.โพธิ์ทอง
รพ.แสวงหา
รพ.วิเศษชัยชาญ
รพ.สามโก้
รวม

จานวนเตียง
324
30
60
60
30
90
30
624

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,2560

ทั่วไป
11
9
9
15
5
13
4
66

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

จานวน รพ.สต.
ขนาดใหญ่
2
1
2
2
2
1
10

รวม
13
9
10
17
7
15
5
76

หน้าที่ ๑๖

ตารางที่ 13 จานวนประชากร สถานบริการสาธารณสุข และเตียงจาแนกตามอาเภอและสัดส่วน
จานวนประชากรและพืน้ ที่

อาเภอ

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

ลักษณะทั่วไปของสถานพยาบาล

ตาบล

ประชากร

ทั่วไป/ขนาดใหญ่

เตียง

เตียง:ประชากร

14
9
8
15
7
15
5
73

56,558
22,895
28,438
53,841
34,858
66,488
19,326
282,404

13
9
10
17
7
15
5
76

324
30
60
60
30
90
30
624

1:175
1:764
1:474
1:897
1:1,161
1:739
1:645
1:453

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,2560

ตารางที่ 14 จานวนบุคลากรทางการแพทย์ จาแนกตามสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
สถานบริการสาธารณสุข
สสจ.อ่างทอง(แพทย์ใช้ทนุ ปี 1)
สสจ.อ่างทอง(บริหาร)
รพท.อ่างทอง
รพช.วิเศษชัยชาญ
รพช.โพธิ์ทอง
รพช.ป่าโมก
รพช.แสวงหา
รพช.ไชโย
รพช.สามโก้

รวม

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

12
2
31
12
7
5
5
4
3

1
9
7
4
4
2
2
2

6
17
8
5
4
4
3
3

352
88
58
53
45
34
34

81

31

50

664

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,2560

ตารางที่ 15 จานวนประชากร บุคลากรในสายงานสาธารณสุขภาครัฐจาแนกตามอาเภอและสัดส่วน
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

ประชากร

56,558
22,895
28,438
53,841
34,858
66,488
19,326
282,404

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,2560

แพทย์ พยาบาล แพทย์:ประชากร
55
352
1:1,029
12
88
1:1,908
7
58
1:4,063
5
53
1:10,768
5
45
1:1,972
4
34
1:1,662
3
34
1:6,442
91
664
1:3103
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พยาบาล:
1:161
ประชากร
1:261
1:491
1:1,015
1:775
1:1,956
1:569
1:425
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แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนของสถานพยาบาลเอกชนต่อประชากรจาแนกเป็นรายอาเภอ
คน

แห่ง

5.3 โครงสร้างพื้นฐาน
5.3.1 ระบบประปา
จั งหวัดอ่ างทองมีก ารผลิ ตน้ าประปาโดยการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน 3 เขต
1 สาขา ดังนี้
1)
2)
3)
4)

เขตจาหน่ายน้าอาเภอเมืองอ่างทอง และอาเภอโพธิ์ทอง
เขตจาหน่ายน้าในพื้นที่อาเภอแสวงหา
เขตจาหน่ายน้าอาเภอป่าโมก
สาขาวิเศษชัยชาญ

ตารางที่ 16 จานวนน้าประปาที่ผลิตได้และกาลังการผลิตน้าประปา จาแนกรายอาเภอ
งการผลิต น้าที่ผลิตได้
อาเภอ กาลั(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)

จานวนปริมาณน้า (ลบ.ม.)

ที่จาหน่าย สาธารณประโยชน์
แก่ผู้ใช้
และรั่วไหล

เมือง
10,161,600 4,770,265 2,222,061
อ่ไชโย
างทอง
ป่าโมก
1,051,200 630,370 370,104
โพธิ์
ทอง
แสวงห 1,051,200 341,473 153,144
าวิเศษ
2,190,000 1,226,400 1,703,277
ชัสามโก
ยชาญ้
รวม 14,454,000 6,968,508 4,448,586

ที่ใช้ใน
ระบบ

1,817,177 731,060
247,663 12,603
167,159 21,170
623,130 76,338
2,855,096 841,171

ผู้ใช้น้า
(ราย)

8,830
1,642
903
5,089
-

16,464

ที่มา: การประปาจังหวัดอ่างทอง,2560

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๑๘

ทั้งนี้สามารถพิจ ารณาแหล่ งผลิ ตน้า และกาลังการผลิ ต ได้ดังนี้
1) เขตจ าหน่า ยน้ าอ าเภอเมือ งอ่า งทอง และอ าเภอโพธิ ์ท อง ใช้แ หล่ง น้ าดิบ จากแม่น้ า
เจ้าพระยา มีกาลังผลิตน้าประปาขนาด 10,161,600 ลบ.ม./ช.ม. มีผู้ใช้บริการ จานวน 8,830 ครัวเรือน
2) เขตจ าหน่า ยน้ าในพื ้น ที ่อ าเภอแสวงหา ใช้แ หล่ง น้ าดิบ จากบ่อ บาดาล มีก าลัง การผลิต
น้าประปาขนาด 1,051,200 ลบ.ม/ช.ม มีผู้ใช้น้าจานวน 903 ครัวเรือน
3) เขตจาหน่ายน้าอาเภอป่าโมก ใช้แหล่งน้าดิบจากบ่อบาดาล มีกาลังการผลิตน้าประปาขนาด
1,051,200 ลบ.ม/ช.ม. มีผู้ใช้นาจานวน 1,642 ครัวเรือน
4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ใช้แหล่งน้าดิบจากบ่อบาดาล และคลองขุน มีกาลัง
การผลิตน้าประปาขนาด 2,190,000 ลบ.ม/ช.ม มีผู้ใช้น้าจานวน 5,089 ครัวเรือน
ตารางที่ 17 ปริมาณน้าที่ผลิตและจาหน่ายแก่ผู้ใช้น้า จาแนกรายอาเภอ
ผู้ใช้น้า
(ราย)

น้าทีผ่ ลิตได้
(ลบ.ม.)

2559
จาหน่ายแก่
ผู้ใช้

2,615,866 2,081,845 8,311 2,819,031 2,593,128
8,483
457,115
357,819 1,533
449,934
457,641
1,555
224,836
150,285
203,391
872
208,660
877
1,299,283
814,439 4,820
76,085
114,990
5,080
รวม 4,597,140 3,404,388 1,536 3,600,322 3,322,538 15,995
ที่มา: การประปาจังหวัดอ่างทอง,2560

4,770,265
630,370
341,473
1,226,400
6,968,508

2,222,061
370,104
153,144
1,703,277
4,448,586

อาเภอ

น้าทีผ่ ลิตได้
(ลบ.ม.)

2557
จาหน่ายแก่ ผู้ใช้น้า
(ราย)
ผู้ใช้

น้าทีผ่ ลิตได้
(ลบ.ม.)

2558
จาหน่ายแก่
ผู้ใช้

เมือง
อ่ไชโย
างทอง
ปา่ โมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษฯ
สามโก้

ผู้ใช้น้า
(ราย)
8,830
1,642
903
5,089
16,464

5.3.2 โทรศัพท์
จังหวัดอ่างทอง มีอัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากรร้อยละ ๒๔.๖๘ ซึ่งสูง
กว่ าค่ าเฉลี่ ย ของประเทศ (ค่ าเฉลี่ ยของประเทศร้อยละ ๒๓.๔๐) ในปี ๒๕๕8 มี จานวนเลขหมายโทรศัพท์ ที่ เปิ ด
ให้บริการ ๒๑,0๐๐ เลขหมายและมีการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต 7,795 เลขหมาย
ตารางที่ 18 บริการเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าจาแนกตามประเภทของผู้เช่า พ.ศ. 2555 - 2559
รายการ
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ธุรกิจ
บ้านพัก
ราชการ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์สาธารณะ1/
ไม่ระบุ/ไม่ทราบ
บริษัทสัมปทาน

2555
19,340
15,737
1,166
12,203
1,112
154
1,102
3,603

2556
17,542
14,638
1,220
10,913
1,094
154
1,251
6
2,904

2557
15,711
13,463
1,229
9,742
1,087
154
1,247
4
2,248

2558
14,920
12,113
1,227
8,399
1,081
154
1,247
5
2,807

2559
15,144
11,252
1,240
7,525
1,090
154
1,236
7
3,892

ที่มา: บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 1/ หมายถึง แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ดาเนินการเองไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) เช่าตู้/เครื่องและที่ให้สิทธิแก่ กสท.

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๑๙

ตารางที่ 19 บริการเลขหมายโทรศัพท์ของจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2555 - 2559
รายการ
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี1/
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัทสัมปทาน

2555
31,377
21,714
9,663

2556
31,443
21,763
9,680

2557
31,284
21,604
9,680

2558
31,000
21,320
9,680

2559
30,984
21,304
9,680

ที่มา: บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
2/หมายถึง ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจาที่ และสาธารณะ

ตารางที่ 20 จานวนประชากรที่มี เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ พ.ศ. 2556 - 2559
โทรศัพท์

ปี
2556
2557
2558
2559

มี

193,938
182,203
184,192
187,409

คอมพิวเตอร์
ไม่มี

66,890
59,025
57,794
55,293

มี

ไม่มี

91,667 169,161
154,198 68,206
71,783 170,203
71,193 171,509

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มี

66,781
173,022
79,525
104,586

ไม่มี

194,047
154,198
162,461
138,116

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง,2560

ตารางที่ 21 จานวนประชากรที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ พ.ศ. 2556 - 2559

ปี
2556
2557
2558
2559

คอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ต

ใช้

ไม่ใช้

ใช้

ไม่ใช้

91,667
87,030
71,738
71,193

169,161
154,198
170,203
171,509

66,781
68,206
79,525
104,586

194,047
173,022
162,461
138,116

โทรศัพท์มือถือ
ใช้

193,938
182,203
184,192
187,409

ไม่ใช้

66,890
29,025
57,794
55,293

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง,2560

5.3.3 การไปรษณีย์
จัง หวัด อ่า งทองมี บริษ ัท ไปรษณีย ์ไ ทย จ ากัด จ านวน ๗ แห่ง ตั ้ง กระจาย
ให้บริการแก่ประชาชนอยู่ทั่วทุกอาเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๒๐

ตารางที่ 22 การให้บริการไปรษณีย์จาแนกตามอาเภอ พ.ศ. 2558 - 2559
อาเภอ

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

ที่
ทา
การ

2558
รูปแบบไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา
พัสดุ
บริการพิเศษ

1
1
1
1
1
1
1

558,256
18,524
52,143
64,851
118,654
292,996
13,520

2559
รูปแบบไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา
พัสดุ
บริการพิเศษ

7,568 233,415 577,322
2,365 52,874 33,548
5,784 66,874 170,104
4,385 46,713 56,414
2,541 29,672 106,663
3,557 112,474 245,194
1,002 41,133 18,185

5,593 264,104
1,674 52,723
6,662 77,071
4,311 57,485
2,365 35,760
5,092 129,309
1,242 69,658

7 1,118,944 27,202 583,155 1,207,430 26,939 686,110

ที่มา: ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง,2560

5.3.4 การไฟฟ้า
ตารางที่ 23 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้และอาเภอ พ.ศ.
2558
อาเภอ

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก้
รวม

จานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)

22,205
8,060
8,942
13,777
8,887
17,227
10,398
89,496

รวม

230.1
41.0
52.5
46.3
29.1
57.9
27.4
484.3

การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
ที่อยู่อาศัย
สถานธุรกิจและ
สถานที่ราชการ
อุตสาหกรรม
และสาธารณะ

42.2
14.3
17.1
21.8
13.4
31.4
15.9
156.1

179.8
24.9
33.3
22.0
14.4
23.4
10.5
308.3

7.3
1.2
1.6
2.3
1.2
2.9
0.9
17.4

อื่นๆ

0.8
0.6
0.5
0.2
0.1
0.2
0.1
2.5

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง,2560

จังหวัดอ่างทองมีจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จานวน 89,496 ครัวเรือน ร้อยละ
99.95แยกเป็ นอาเภอเมืองอ่างทอง จ านวน 22,205 ครัวเรือน อาเภอไชโย 8,060 ครัวเรือน อาเภอป่าโมก
8,942 ครัวเรือนอาเภอโพธิ์ทอง 13,777 ครัว เรือนอาเภอแสวงหา 8,887 ครัว เรือน อาเภอวิเศษชัยชาญ
17,227 ครัวเรือนอาเภอสามโก้ 10,398 ครัวเรือน
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ตารางที่ 24 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2554 2558
ปี

จานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้า

2554
2555
2556
2557
2558

83,728
85,605
87,492
89,496
89,496

(ราย)

รวม

27.27
38.43
434.98
484.30
484.30

การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
ที่อยู่อาศัย
สถานธุรกิจและ
สถานที่ราชการ
อุตสาหกรรม
และสาธารณะ

10.48
18.69
152.33
156.09
156.09

15.02
19.02
267.22
308.30
308.30

1.60
0.43
12.30
17.40
17.40

อื่นๆ

0.08
0.29
3.13
2.50
2.50

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง,2560

5.3.5 การคมนาคม
เดิน ทางโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้ นทาง โดยเส้ น ทางที่ 1 เส้ น ทางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานคร แยกเข้าเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอินพยุหะคีรี) ผ่านอาเภอบางปะอิน -บางปะหัน-อยุธยา-อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ใกล้
ที่สุด
เส้นทางที่ 2 เส้นทางตัดใหม่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า -ตลิ่งชัน เข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340 (บางบัวทอง-ชัยนาท) ผ่านจังหวัดนนทบุรี -ปทุมธานี-อยุธยา-สุพรรณบุรี-อ่างทอง รวม
ระยะทางประมาณ150 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผ่านอาเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอาเภอบางไทร-อาเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
309 (วังน้อย-สิงห์บุรี) เข้าอาเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร
แผนภาพที่ 5 แผนที่ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองจาแนกตามตาบลและอาเภอ
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6. ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
6.1 ทรัพยากรดิน
ทรั พ ยากรดิ น จั ง หวั ด อ่ า งทองพบว่ า มี ดิ น อยู่ ทั้ ง หมด 10 ชุ ด ดิ น มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
601,109 ไร่ หรือ 99.319 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 ประเภท มีเนื้อที่ประมาณ
4,122 ไร่ หรือ 0.681 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด
ตารางที่ 25 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
30987.9
25008.21
62744.45
59161.48
8037.488
88436.57
25522.65
24.2093
280979.2
4121.633
605232.5

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: พัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง,2560

6.2 ทรัพยากรน้า จังหวัดอ่างทองมีแหล่งน้า ดังนี้
6.2.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติของจังหวัดอ่างทอง ประกอบแม่น้าและลาคลอง หนอง บึง โดย
จังหวัดอ่างทองมีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
1. แม่น้าเจ้าพระยา เข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่ อาเภอไชโย แล้วไหลจากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ โดยผ่านอาเภอเมืองอ่างท่อง อาเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่สามารถนามาใช้
เพื่อการเกษตรได้ ใช้เพียงเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น
2. แม่น้าน้อย เป็นลาน้าธรรมชาติ รับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลองค์รักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ
รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้าสาคัญเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค ในเขตอาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้าให้อยู่เต็มฝั่ง
พร้อมที่จะนาน้ามาสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก
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นอกจากนี้ ยังมี แหล่งน้ าธรรมชาติ ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัด กระจายทั่วไป ซึ่ง มี
จานวนแหล่งน้าธรรมชาติ ดังนี้
1. มีห้วย
จานวน 7 แห่ง
2. มีหนอง
จานวน 76 แห่ง
3. มีคลอง
จานวน 62 แห่ง
4. มีสระ
จานวน 87 แห่ง
5. มีบึง
จานวน 28 แห่ง
6.2.2 แหล่งน้าชลประทาน
สาหรับแหล่งน้าชลประทานของจังหวัดอ่างทองนั้น พบว่า ครอบคลุมทั้ง 7 อาเภอ
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 26 จานวนโครงการชลประทานในพื้นที่จาแนกตามอาเภอ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

พื้นที่

อาเภอ

(ตร.กม.)

เมืองอ่างทอง
ไชโย
ป่าโมก
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
แสวงหา
สามโก้
รวม

102.846
72.326
80.854
224.702
219.414
181.341
86.889
968.372

โครงการชลประทานในพื้นที่
ยางมณี, มหาราช
ยางมณี, มหาราช
ยางมณี, มหาราช, ผักไห่
ชัณสูตร, ยางมณี
ชัณสูตร, ยางมณี
ชัณสูตร
ชัณสูตร, สามชุก
ครอบคลุม 5 โครงการ

ที่มา: ชลประทานจังหวัดอ่างทอง,2560

7. ข้อมูลการท่องเที่ยว
แผนภาพที่ 6 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองจาแนกตามแหล่งบริการนักท่องเที่ยวรัศมี 1 กิโลเมตร
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7.1 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

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๒๕

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 พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ ใหญ่ 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
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้ น 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 ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึกได้ชัยชนะ แล้ว
ได้พักทัพที่วัดเสาธงหิน ได้สรงน้าสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัด
สระเกษ”

3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัด และรายได้
เฉลี่ยต่อคน ดังนี้ (ตารางที่27)
ตารางที่ 27 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรจาแนกเป็นรายปี 2548 -2558p
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)

2548
2549
2550
2551
2552r
2553r
2554r
2555r
2556r
2557r
2558p

57,308
60,203
65,616
69,240
79,834
77,608
72,017
80,834
107,296
98,320
90,487

หน่วย:ล้านบาท

รายได้เฉลี่ย / คน / ปี
หน่วย:บาท

15,353
16,007
17,306
18,107
20,692
19,926
18,308
20,630
27,502
25,280
23,338

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560

ทั้งนี้ในการพิจารณาข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)
นั้น มีข้อจากัดคือข้อมูลปี 2552 -2557 มีการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง (r = revised) และ ปี 2558 เป็นข้อ
มูลค่ารายปี (p= preliminary) ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๒๘

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 254๗ – 2558
บาท

พันล้านบาท

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูล กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดอ่างทอง ภาคการเกษตร ในปี 2558 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ 6,583 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.64 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 6.31 เป็นผลสืบเนื่อง
จากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ประกอบกับรัฐบาลรณรงค์ ให้งดทานาปรัง
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง และ เกษตรกรของจังหวัดอ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ ส่งให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดอ่างทองภาคการเกษตรอยู่ในช่วงขาลง 3 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาคการเกษตร ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์
มวลรวม ณ ราคาประจาปี มีมูล ค่าเท่ากับ 5,124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.95 ของผลิตภัณ ฑ์มวลรวม
จังหวัด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 3.36
ตารางที่ 28 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2555 – 2558

หน่วย:ล้านบาท

สาขาการผลิต

2555

2556

2557

2558

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

6,583
6,358
225
20,919
1,199
5,182
510
2,290
3,613
19
1,211
1,299
926

6,397
6,150
247
18,883
1,153
4,661
532
797
3,646
21
1,230
1,439
843

5,124
4,879
245
18,214
1,254
3,803
607
853
3,797
25
1,210
1,573
675

6,583
6,358
225
20,919
1,199
5,182
510
2,290
3,613
19
1,211
1,299
926

การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี

25.31
24.33
0.98
74.69
4.56
18.44
2.11
3.15
14.42
0.08
4.87
5.69
3.34

21.95
20.91
1.05
78.05
5.37
16.30
2.60
3.66
16.27
0.11
5.19
6.74
2.89

15.64
14.49
1.15
84.36
8.29
20.03
2.59
4.25
12.75
0.14
5.56
8.03
3.12

หน้าที่ ๒๙

สาขาการผลิต

การบริหารราชการแผ่นดิน
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการชุมชน

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

2555

2556

2557

2558

1,541
1,970
720
340
101
27,502

1,316
2,013
771
359
101
25,280

1,058
2,049
855
352
104
23,338

1,541
1,970
720
340
101
27,502

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี

5.20
7.96
3.05
1.42
0.40
100

4.53
8.78
3.66
1.51
0.44
100

5.13
8.24
4.15
1.59
0.49
100

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) , 2560

2. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ปี 2560
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในปี 2560 คาดการณ์ว่าขยายตัวจากปี 2559 โดยปัจจัยที่
มีผลทาให้เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ในปีนี้ขยายตัวมีผลมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การใช้สาร
ชีว ะพั น ธุ์เกษตร และการส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกรมี การรวมกลุ่ มเพื่ อการผลิ ตสิ นค้ าตามความต้อ งการของตลาด
ด้านอุปทาน ภาคเกษตรคือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าสินค้าเกษตร และด้านอุปสงค์ ได้แก่
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยการรณรงค์การลดการใช้สารเคมี ในระบบการผลิตสินค้าเกษตร สร้างแบรนด์
“อ่างทองครัวกรุงเทพฯ” จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย ปรุงและสาธิตการทาอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัดอ่างทอง
ด้านอุปทาน (Supply) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 พิจารณาจากต้นทุนการ
ผลิตสินค้าที่เปลี่ยนแปลงลดลง และราคาสินค้าเกษตรที่ไม่สูง ทาให้คาสั่งซื้อสินค้าเกษตรของจังหวัดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ภาคบริการและการท่องเที่ยว คาดว่าขยายตัว เนื่องจากมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสะอาด ปลอดภัย เพื่อสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากขึ้น
ด้านอุปสงค์ (Demand) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 พิจารณาจาก ด้านการ
ใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าขยายตัวเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาสาคัญ และจาเป็นเร่งด่วน หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความต้องการของพื้นที่ ควบคู่กับแนวทางของประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเบิกจ่าย
ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง (งบ 60 เพิ่มเติม) ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่า
ขยายตัว ด้านการจ้างงาน คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๐

3.1.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจภาพรวม
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาค ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่
ลดลงร้อยละ 7.5 ในปี 2557เป็นผลจากการผลิตภาคนอกเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากที่ลดลงร้อยละ 7.4
ในปีก่อนหน้า ส่วนภาคเกษตรลดลงต่อเนื่องร้อยละ 16.1 จากที่ลดลงร้อยละ 8.3 ในปี 2557
การผลิตภาคเกษตร พบว่า ปี 2558 ลดลงร้อยละ 16.1 ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ 8.3
ในปี 2557 มีสาเหตุหลักจากภาวะภัยแล้ง ฝนที่ตกล่าช้า และปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อ การเพาะปลูก ส่งผลให้
ผลผลิตพืช หลักลดลง ได้แก่ การปลู กข้าวลดลงถึงร้อยละ 32.9 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 12.7
รวมทั้งผลผลิตอ้อยที่ลดลงร้อยละ 0.8ใกล้เคียงกับที่ลดลงร้อยละ 0.9 ในปีก่อนหน้า ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ยัง
ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2557เป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้านมดิบ การผลิตไก่เนื้อ
และการผลิตสุกร สาหรับสาขาการประมงลดลงตามผลผลิตประมงน้าจืดที่ลดลงร้อยละ 1.3 แต่ได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 20.8 ในปี 2557
แผนภูมิ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2548 - 2558

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560

การผลิตภาคนอกเกษตรในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 7.4 ในปี
2557 เนื่องจากสาขาการผลิตหลักเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เร่งขึ้นจาก
ที่ลดลงร้อยละ 9.8ในปี 2557 เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.6 ซึ่งมีฐานการ
ผลิตอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะการขยายตัวในกลุ่มของรถยนต์นั่งโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ อีโคคาร์
(Eco Car) ที่ปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เริ่ม
ขยายตัว รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มขยายตัวร้อยละ 10.9 จากการผลิตสุราและเบียร์ที่ขยายตัวสูงตามความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เพิ่ มขึ้น สาหรับอุตสาหกรรมที่ลดลง เช่น อุตสาหกรรมหมวด
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๑

อาหาร เนื่องจากผลผลิตจากโรงสีข้าวลดลง และหมวดการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการ
สื่อสาร เป็นผลจากการผลิตโทรทัศน์ลดลงจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น สาหรับสาขา
การผลิตที่สาคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากความต้องการในประเทศ
ที่ยังคงขยายตัวประกอบกับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงปลายปีที่ช่วยส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย
สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามสาขาที่การผลิตลดลง ได้แก่ สาขาบริหารราชการฯ สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา และสาขา
การศึกษาลดลงร้อยละ 11.5 ร้อยละ 8.0 และร้อยละ 9.2 ตามลาดับ
แผนภูมิ โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จาแนกตามสาขาการผลิตที่
สาคัญ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560

ตาราง อัตราขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้
จาแนกตามจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2558
จังหวัด
1. สระบุรี
2. สิงห์บุรี
3. ชัยนาท
4. อ่างทอง
5. ลพบุรี
6. พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งภาค

อัตราขยายตัวที่แท้จริง
2557
2558
-0.5
-5.3
-6.9
-7.5
-8.0
-11.2
-2.9
-3.6
-2.0
-3.8
-12.8
11.2
-7.5
2.6

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2557
2558
27.9
25.8
3.2
2.9
3.8
3.2
3.1
2.9
13.5
12.8
48.5
52.4
100.0
100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๒

แผนภูมิ อัตราขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้เฉลี่ย/ต่อหัว/ต่อคนจาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2558
ล้านบาท

บาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560

จากข้ อ มู ล สถิ ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคและจั ง หวั ด (GPP) ประจ าปี 2558 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทอง
ชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศทาให้การ
ส่งออกและการนาเข้าสินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross
Provincial Product) (GPP) เท่ากับ 22,566 ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per
capita) เท่ากับ 87,290 บาท เป็นอันดับที่ 5 ของภาค และเป็นอันดับที่ 43 ของประเทศ
ตาราง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPPper capita) ปี 2558 (บาทต่อปี)
อันดับที่
อันดับที่ 39
อันดับที่ 40
อันดับที่ 41
อันดับที่ 42
อันดับที่ 43
อันดับที่ 44
อันดับที่ 45
อันดับที่ 46

จังหวัด
ระนอง
สุพรรณบุรี
ยะลา
ตาก
อ่างทอง
ลาปาง
อุทัยธานี
เชียงราย

ผลิตภัณฑ์มวล
(ล้านบาท)
รวมจั
งหวัด
23,250
77,667
39,898
45,188
22,566
62,214
24,339
94,410

ประชากร
(1,000 คน)

254
859
444
510
259
739
293
1,154

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
งหวั(บาท)
ด
ต่อจัคน
91,452
90,458
89,875
88,680
87,290
84,151
82,952
81,835

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๓

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า
เท่ า กั บ 22,566ล้ า นบาท ลดลงจาก 23,338 ล้ านบาท ในปี ที่ ผ่ า นมา หรือ ลดลงร้อ ยละ 3.1 ส าหรับ
ผลิ ตภัณฑ์จั งหวัดต่อหั ว (Per Capita GPP) เท่ากับ 87,290 บาท ลดลงจาก 90,487 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือ
ลดลงร้อยละ 3.5
ตาราง ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
หน่วย : ล้านบาท

2551
2552r

2553r
2554r
2555r
2556r
2557r
2558p

20,692
19,926
18,308
20,630
27,502
25,280
23,338
22,566

รายได้เฉลี่ย / คน / ปี
หน่วย : บาท

79,834
77,608
72,017
80,834
107,296
98,320
90,487
87,290

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 254๗ – 2558
ล้านบาท

บาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๔

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) เพื่อนามาใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
SWOT Analysis: จุดแข็ง (Strengths)
ข้อความ
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทา
ให้ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่
อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรที่สาคัญ
S2. มีตลาดจาหน่าย พืชผัก ปลาน้าจืด
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน
ทาให้เกษตรกรมีแหล่งจาหน่าย
สินค้าที่แน่นอน

S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
การเกษตร ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ด้วย กิจกรรมจากเรื่อง
เล่าของจังหวัดอ่างทอง
S4. มีเส้นทางคมนาคมทัง้ ทางบก และ
ทางน้า ที่เหมาะสมเชื่อมต่อพื้นที่
เศรษฐกิจ

S5. ภาคเอกชนมี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ
วางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน

ข้อมูลสนับสนุน
ผลผลิตข้าวประมาณ ๖๕๖ กก./ไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศ
๔๓๖ กิโลกรัม/ไร่
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2557)
๑. ตลาดปลาสุวพันธุ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง
๒. มูลค่าการจาหน่ายสัตว์น้าทีต่ ลาดสุวพันธ์
พ.ศ.2552 มูลค่า 1,140,202,987 บาท
พ.ศ.2553 มูลค่า 1,332,886,515 บาท
พ.ศ.2554 มูลค่า 1,007,865,475 บาท
พ.ศ.2555 มูลค่า 1,144,559,298 บาท
พ.ศ.2556 มูลค่า 1,276,226,781 บาท
พ.ศ.2557 มูลค่า 1,096,868,620 บาท
(ที่มา: บริษัท สุวพันธ์ จากัด,2559)
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
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ เส้นทางรถยนต์ 108 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
ถนนหมายเลข 1 สายเอเชีย เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจจากจังหวัดอ่างทอง ไปยัง
แหลมฉบังนครสวรรค์ พิษณุโลกและเส้นทางน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่า
เตี ยน มี ระยะทางประมาณ 120 กม.นอกจากนี้ ระยะทางระหว่างอาเภออาเภอภายในจั 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 )
มี ก ารรวมกลุ่ ม เครือ ข่ า ยการตลาด เช่ น บริษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด
อ่างทอง สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๕

SWOT Analysis: จุดอ่อน (Weaknesses)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ภาคเอกชนมีการจูงใจให้เกษตรกรใช้สารเคมี โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการใช้สารเคมี
เน้ น ของรางวั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น มี ก ารมอบสร้ อ ยคอทองค า พาไปเที่ ย ว
ต่างประเทศ
(ข้อมูล จาก เว็บไซต์ บริษัทจาหน่ายปุ๋ย)
W๒. ประชาชนยั งไม่ ต ระหนั กในการ สถิติผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ปี ๒๕๕๓ จานวน ๔,๑๘๕ คน
ที่ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วยและ ปี ๒๕๕๔ จานวน ๔,๒๒๗ คน
ตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
ปี ๒๕๕๕ จานวน ๕,๐๑๑ คน
สถิติการตายด้วยโรคไม่ติดต่อ
ปี ๒๕๕๓ จานวน ๒,๔๕๗ คน
ปี ๒๕๕๔ จานวน ๒,๔๗๔ คน
ปี ๒๕๕๕ จานวน ๒,๔๙๑ คน
(ที่มา:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,๒๕60)

W4. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ต ยังไม่
ครอบคลุมกับความต้องการ
ของประชาชนในทุกพื้นที่

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

W5. ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การ
ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้าการ ไม่ทา
ท่อระบายน้า ฝุ่นละออง ) ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะ
ของประชาชน
W6. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
อุทกภัยซ้าซาก

ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาน้าท่วมขัง การระบายน้าช้าเพราะคูคลองตื้นเขิน รวมถึง
การรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองทาให้มีเอกชนมาก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร แต่
ไม่ได้ทาท่อระบายน้าอย่างถูกสุขลักษณะ และ ฝุ่นละอองจากการขนส่งทรายที่
อาเภอเมืองอ่างทองและอาเภอป่าโมก
การเกิดน้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซาก

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๓๖

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
สูง มาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ
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. กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มี
ความสนใจในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้าเพื่อ
สุขภาพ ทาให้มีความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

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
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หน้าที่ ๓๗

SWOT Analysis: อุปสรรค (Threats)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่าง ๑. ค่าแรงไม่ว่าจะภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม ขั้นต่า ๓๐๐ บาท/วัน
ต่อเนื่อง
๒. สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีแนวโน้มสูงขึ้น
๓. ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น
T2. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยทีส่ ูงกว่าสินค้าทั่ว ๆ จากข้อมูลการวิเคราะห์แผนชุมชน 2559 จังหวัดอ่างทอง พบว่า
ไปทาให้เกษตรกรไม่เกิดแรงจูงใจในการ
๑. การเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงสินค้าเกษตร
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสู่ภาคการผลิตสินค้า
ปลอดภัยไปยังแหล่งจาหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน
เกษตรปลอดภัย
ตลาดสีเขียว ยังมีต้นทุนที่สงู และเป็นสิ่งสาคัญของผู้ขายกับ
ผู้ประกอบการของภาค เกษตรในจังหวัดอ่างทอง
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 เมื่อใด โอนไปให้เอกชนรับรองสินค้าตลาด
ต่างประเทศอาจจะจาเป็นต้องขอความร่วมมือบริษัทส่งออกใน
การช่วยเกษตรกร แต่สินค้าสาหรับตลาดในประเทศคงจะเป็น
ปัญหาในเรื่องต้นทุนที่สูงขึน้ และโครงการในอนาคตของจังหวัดจ
นาร่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มจังหวัด
T3. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มี
เกิดภัยแล้ง และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
ความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง
เช่น ภัยแล้ง
T5. ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพ
ปี ๒๕๓๓ แรงงานภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๓ ของผู้มีงาน
เกษตรกรรมเป็นงานที่หนักส่งผลให้ทายาท
ทาปี ๒๕๕๕ สัดส่วนกลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๔๒.๑
เกษตรกรไม่สืบต่ออาชีพ
(ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย,๒๕๕๖)
T6. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุใน
สัดส่วนประชากรผู้สงู อายุต่อประชากรรวมของประเทศไทย
ระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้ต้องมี
ปี ๒๕๓๓ สัดส่วน ๗.๓๖
การเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของ
ปี ๒๕๔๓ สัดส่วน ๙.๓๘
ผู้สูงอายุ เช่น รายจ่าย ด้านสุขภาพ เบี้ยยัง ปี ๒๕๕๓ สัดส่วน ๑๑.๘๙
ชีพที่อยู่อาศัย ฯ เป็นต้น
ปี ๒๕๖๓ สัดส่วน ๑๗.๕๑
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หน้าที่ ๓๘

ภาพรวมของสภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อ
ไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
สาคัญ

โอกาส (Opportunities)
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกพืช
และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
พืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
S2. มีตลาดจาหน่าย พืชผัก ปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการ
ภาคกลางตอนบน ทาให้เกษตรกรมีแหล่งจาหน่าย
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ
สินค้าที่แน่นอน
มลพิษต่างๆ เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ด้วย
การนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ
ของการบริหารจัดการ
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ สถานที่
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมี
ท่องเที่ยวด้านการเกษตรประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
รายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง
และภูมิปัญญา สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
สตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูก
และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจด้านการ
กฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
ท่องเที่ยวของจังหวัด
S4. มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม เชื่อมต่อพื้นที่
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทาง
คมนาคมทั้งทางบก
ในและนอกประเทศ ทาให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้
และทางน้า
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและ O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
การกระจายสินค้าจากชุมชน
ผู้สูงอายุ โดยจัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และ
โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมี
กิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
O6. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกกาหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติ
O7. กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีความสนใจในสินค้าที่มี
ลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ ทาให้มี
ความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
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หน้าที่ ๓๙

จุดอ่อน (Weaknesses)
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ทาให้จานวนผู้ป่วยและจานวน
การตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
W๓. ประชากรวัยแรงงานจานวนมากไม่สมัครใจทางาน
มากกว่า 6 เดือน

อุปสรรค (Threats)
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T๒. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยทีส่ ูงกว่าสินค้าเกษตร
แบบใช้สารเคมีทาให้ เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจใน
เพาะปลูกสินค้าเกษตรปลอดภัย
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูง
ส่งผลให้เกิดปัญหาภัย ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง
ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง
T๔. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็น
เส้นทางระบาย ทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้า
ท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซากในบางพื้นที่

W๔. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น
ประปาภูมิภาค ไฟฟ้า อินเตอร์เนตยังไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในทุก
พื้นที่
W๕. ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่
T๕. ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพ
แม่น้าการ ไม่ทาท่อ ระบายน้า ฝุ่นละออง ) ซึง่
เกษตรกรรมเป็นงานที่หนักส่งผลให้ทายาท
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
เกษตรกรมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
W6. ประชาชนขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหายา T๖. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ
เสพติด ทาให้ ขาดการมีส่วนร่วมจาก
มีแนวโน้มสูงขึ้น ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ประชาชนอย่างแท้จริง
ในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้าน
สุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ
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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

จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทา
ให้ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
S2. มีตลาดจาหน่าย พืชผัก ปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง
ตอนบน ทาให้ เกษตรกรมีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่แน่นอน
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
การเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย กิจกรรมจาก
เรื่องเล่าของจังหวัดอ่างทอง
S4. มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วย
เส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้า
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน
โอกาส (Opportunities)
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ มลพิษต่างๆ เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่
ประชาชน ด้วยการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
ระบบของการบริหารจัดการ
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
O๖. ภาครัฐกาหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
O7. กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความ
สนใจในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพ

กลยุทธ์การเติบโตหรือขยายตัว
(Growth Strategies)
The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบจาก
โอกาส
กลยุทธ์ SO
S1 O1 : ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
พัฒนารูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style
S2 O7: พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Invention and Product
Improvementsสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
GMP/HACCP
S2 O8: พัฒนารูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style
S2 O3 : ยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน (Skilled Worker)
S2 O6 : พัฒนาระบบการตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
divide sale border ตามลักษณะของผู้บริโภค
S3 O4: กลยุทธ์ customer (making lengthy friends) ด้วย
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นการเพิ่มรายได้ด้านการ
ท่องเที่ยว และOTOP
S3 O3 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว สร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
S3 O6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างภาพลักษณ์ ด้าน
การท่องเที่ยว

สีแดง คือ ศักยภาพโอกาสที่เด่นชัด หรือ Criticalissues
สีเขียว คือชุดโครงการ/กิจกรรม สีน้าเงิน คือกลยุทธ์
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กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation)
The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์
จากโอกาส
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี
W1 O1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน GAP
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทา W1 O๒ : ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
ให้จานวนผู้ป่วยและจานวนการตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
W๑ O๔ : สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร ด้วยการ พัฒนารูป
W๓. ประชากรวัยแรงงานจานวนมากไม่สมัครใจทางาน มากกว่า 6
ผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Styleผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
เดือน
ด้านการท่องเที่ยว
W๔. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ประปาภูมิภาค W๒ O5 : ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปลด
ไฟฟ้า อินเตอร์เนตยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของ
ภาระสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
ประชาชนในทุกพื้นที่
W๓ O5 : จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ บรรเทาภาวะ
W๕. ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้าการ ไม่
ซึมเศร้า
ทาท่อระบายน้า ฝุ่นละออง )ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะ
W๓ O๓ : พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมให้กับประชาชนที่ไม่
ของประชาชน
สมัครใจทางาน(ประชากรที่เลือกงาน)
W6. ประชาชนขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทา
W๔ O๑ : พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุม ประชากร
ให้
เข้าถึงแหล่งน้าประปาไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต คมนาคม
ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง
สะพาน
โอกาส (Opportunities)
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้ W๕ O๒ : ส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมขยะ
สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมน้าลงสู่แม่น้า เอกชนและ
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขต
ครัวเรือนที่สร้างอาคารที่พักแต่ไม่ทาท่อระบายน้าทิ้งให้
พื้นที่เพาะปลูกพืชและการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่ม
ถูกสุขลักษณะ ฝุ่นละออง แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
W6 O7 : สร้างภาพลักษณ์ เมืองน่าอยู่ มิติ สงบ ด้านความมั่นคง
พืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
และปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง ด้วยการตั้งจุดตรวจจุด
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการบริหาร
สกัด จุดตรวจ เพื่อการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น น้า ขยะ มลพิษต่างๆ เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่
ประชาชน ด้วยการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
ระบบของการบริหารจัดการ
O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ ทา ให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
จัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ทั้งของ
ภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้ง พัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่
เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
O6. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
O7. กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความ
สนใจในสินค้า ที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ ทาให้
มีความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
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จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทาให้ผล
ผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรที่สาคัญ
S2. มีตลาดจาหน่าย พืชผัก ปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง
ตอนบน ทาให้ เกษตรกรมีแหล่งจาหน่ายสินค้าที่แน่นอน
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
การเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย กิจกรรมจากเรื่องเล่า
ของจังหวัดอ่างทอง
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้า ที่เหมาะสม เชื่อมต่อ
พื้นที่เศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร ระยอง เป็นต้น
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน
อุปสรรค (Threats)
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T๒. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สูงกว่าสินค้าเกษตรแบบใช้
สารเคมีทาให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในเพาะปลูกสินค้าเกษตร
ปลอดภัย
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้เกิด
ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของ
จังหวัดโดยตรง
T๔. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็นเส้นทาง
ระบาย ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมและเกิดปัญหา
อุทกภัยซ้าซากในบางพื้นที่
T๕. ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่
หนักส่งผลให้ทายาทเกษตรกรมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
T๖. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น
ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ
เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ

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 ปรับทัศนคติพัฒนาpackaging
ของสินค้าแต่ละประเภท ให้เหมาะสม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
S4 T4: กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมปรับปรุง
เส้นทางคมนามคมทางน้าที่ทาให้เกิดการทรุดตัวของดิน
บริเวณเส้นทางน้า ลดความความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมและ
เกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซากเพื่อการบริหารจัดการน้าแบบ
ยั่งยืน
S5 T5 : กลยุทธ์ ส่งเสริมตลาดเชิงรุก พัฒนาแผนการตลาดที่
เหมาะสมกับสินค้าของจังหวัดอ่างทอง และเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภค

การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
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จุดอ่อน (Weaknesses)

The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค
W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี
W๓ T5 : พัฒนาองค์ความรู้ แก่ประชากรวัยแรงงานให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคการเกษตร
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทา
(Young Smart Farmers)
ให้จานวนผู้ป่วยและจานวนการตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น
W1
T2
:
พั
ฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
W3. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา
ภูมิภาคไฟฟ้าอินเตอร์เนตยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของ
ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า
ประชาชนในทุกพื้นที่
เกษตร
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้าการ ไม่ W3T4 : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้า
ทาท่อระบายน้า ฝุ่นละออง ) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะ
ท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซาก
ของประชาชน
การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
อุปสรรค (Threats)
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T๒. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สูงกว่าสินค้าเกษตรแบบใช้
สารเคมีทาให้เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในเพาะปลูกสินค้าเกษตร
ปลอดภัย
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้เกิด
ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของ
จังหวัดโดยตรง
T๔. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็นเส้นทาง
ระบาย ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมและเกิดปัญหา
อุทกภัยซ้าซากในบางพื้นที่
T๕. ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่
หนักส่งผลให้ทายาทเกษตรกรมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
T๖. โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ทาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ
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๓.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอ่างทอง ปี 2563
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
หน่วย : ล้านบาท

กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ • โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร
ในด้านการลงทุนและการ และการแปรรูป
ประกอบกิจการ ตลอดจน
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการ
มาตรฐานเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
• โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐ ประจาจังหวัดอ่างทอง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

-

2565

1.075

0.211
0.475
0.455
หน้าที่ ๔๕

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

0.030

0.080

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..................

2565

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการ………………...
• โครงการ..................

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๓

ปีงบประมาณ
2563(ถ้ามี) 2564

0.034

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
• โครงการ..................
• โครงการ..................
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการ……………..
• โครงการ……………..

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

หน้าที่ ๔๗

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

โครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและการแปรรูป

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

จากนโยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลซึ่ งพยายาม
ผลักดันให้มีการเสริมศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มผลผลิต ก่อให้เกิด
การจ้างงานและรายได้ให้กับประเทศทั้งสนับสนุนให้เกิด
นวั ต กรรมในการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร เพื่ อ ให้ เกิ ด
โอกาสทางการตลาดใหม่ๆ จากการนาเสนอนวัตกรรม
ออกแบบและการตลาดมาประยุกต์ใช้กับบริการ การ
จัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตราเติบโตของ
เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฯและกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ยิ่งไปกว่านั้น จากแนวคิดเรื่อง
ไลฟ์สไตส์ และการบริโภคสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการหลีก
หนี จากความจาเจในรูป แบบเดิม ๆ ในการขายความ
เชื่อถือและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า /บริ ก ารโดยไม่ ลั ง เลเป็ น
เป้าหมายสูงสุดของผู้ประกอบการในวิสาหกิจทุกระดับ
จั ง หวั ด อ่ า งทองและกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนบน มุ่ งเน้ น สรรหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากวิส าหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม SMEs ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็ น ผู้ น าทางธุรกิจ นวัต กรรมเข้าร่ว มโครงการพั ฒ นา
ความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรมอุ ต สาหกรรม
(SMEs Product process market business model)
โดยการพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการให้มี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการพัฒ นาสินค้า / บริการ
อย่างสม่าเสมอให้เกิดความแตกต่างและฉีกแนวไปจาก
ตลาด ด้ ว ยการสร้ า งนวั ต กรรมมู ล ค่ า เพิ่ ม (Value
Creation) โดยเชื่อมโยงแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวมา
สร้างนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SMEs ต่อไป
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หน้าที่ ๔๘

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ภาค
เกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย
เทคโนโลยี/นวัตกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1.ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ผู้สนใจได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดโอกาส
ทางการตลาดใหม่ ๆ จานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
2.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดโอกาส
ทางการตลาดใหม่ๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยและให้
คาแนะนาเชิงลึก พร้อมบริการพี่เลี้ยงเฉพาะรายโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ไม่น้อยกว่า 10 ราย
3.มีต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) รวมทั้งโครงการไม่
น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
2.เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1.ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
2.ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรมได้รับ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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หน้าที่ ๔๙

๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564)
๑. การจัดหาผู้รับจ้างที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือก
เข้ามาดาเนินงานโครงการ
๒.จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครและ
คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
เข้าร่วมโครงการ และอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
3. ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะด้ า นให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย และให้
คาแนะนาเชิงลึก พร้อมบริการพี่เลี้ยงเฉพาะรายในการ
พั ฒ นานวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ และจั ด ท าต้ น แบบ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทาเนื้อหาและสื่อการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อใช้ร่วมงานแสดงสินค้า
เผยแพร่และเปิดตัวสู่เชิงพาณิชย์
4.จัดสัมมนาประชาสั มพั นธ์ ผลการพัฒ นานวัตกรรม
ผลิ ตภัณ ฑ์ และต้นแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ของผู้ ประกอบการ
SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรม เข้าเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์
หรือทาการตลาด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
5. สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน

๙. งบประมาณ

1,075,000 บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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หน้าที่ ๕๐

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
ชุ ม ชน
โดยใช้ ห ลั ก การทางวิ ช าการที่
เหมาะสมสาหรับสินค้า 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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หน้าที่ ๕๑

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 2562 – 30 กันยายน 2563)

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. การให้ ก ารรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
(มผช.) จานวน 35 คาขอ (แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
2. การตรวจติดตามผลการรักษาคุณ ภาพมาตรฐาน
จานวน 14 ราย และจัดซื้อตัวอย่าง จานวน 5 ราย
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30
มิถุนายน 2563)
3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

๙. งบประมาณ

จานวน 105,500.- บาท ประกอบด้วย
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวนเงิน 83,790.บาท
- งบดาเนินงาน
จานวนเงิน 21,710.- บาท
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

๑๐. ผู้รับผิดชอบ
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หน้าที่ ๕๒

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 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒ นาศักยภาพของ
อุ ต สาหกรรม และผู้ ป ระกอบการในระดั บ จั ง หวั ด
ในการดาเนินธุรกิจเฉพาะทาง
3.3 ส่ งเสริม พัฒ 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 2562 – 30 กันยายน 2563

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.2563
จานวน 475,000.- 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 115,000.- 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 อปรับ โครงสร้างเศรษฐกิ จไปสู่ เศรษฐกิจ ที่
ขับ เคลื่ อนด้ ว ยนวัต กรรมและเทคโนโลยีขั้ น สู ง โดยมี
เป้าหมายที่จะกระจายความเจริญ สู่ภูมิภ าค ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศให้ทีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดี
และมีความสมดุลมากขึ้น สร้างความแข็งแรงจากภายใน
(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 สาหกรรมจัดตั้ งกองทุ 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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หน้าที่ ๕๗

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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หน้าที่ ๕๘

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

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

๗. ระยะเวลา

12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

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.2563
จานวน 454,960.- บาท ประกอบด้วย
- ค่าจ้างบุคลากร จานวนเงิน 180,000.- บาท
- งบดาเนินงาน จานวนเงิน 274,960.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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หน้าที่ ๕๙

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 วันที่ 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 เพื่อประโยชน์ใน
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)
ประกาศใช้เมื่อวัน ที่ 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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หน้าที่ ๖๐

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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หน้าที่ ๖๑

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0
พฤศจิกายน 2562 ถึง มีนาคม 2563

๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. ก าร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารด้ 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 ๖๒

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 ภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและทันสมัย 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
(สศซ.) ไต้ พิ จ ารณ าเห็ น ควรให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยให้ทุก
จังหวัดดาเนินการจัดทาด้วยตนเอง ภายใต้ความร่วมมือ
ของทุกส่ วนราซการที่จะต้อง สนับสนุนข้อมูล พื้นฐาน
และประมวลตามด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับระบบบัญชี
ประซาซาติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูล
ภาคอุ ต 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 (สศซ.) รวมถึงข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการ ตัดสินใจลงทุนให้แก่ภาคเอกซน และเป็นประ
โยซน แก่ ภ าครัฐ ภาคการศึ ก ษา รวมถึงผู้ ส นใจ จึ งไต้
จัดทาโครงการจัดทา ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ อ ให้ จังหวัด และกระทรวงอุต สาหกรรมมี ข้ อ มู ล
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน แลง
สามารถนาไปเป็นแนวทางหรือซี้น 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. เพื่อ ให้ มีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม
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 า รห 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. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อจัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
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๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

GPP 2 สาขา ไม่น้อยกว่า 200 ราย
4. มีรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน
12 รายงาน
5. มีข้อมูลการรายงานซี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รายไตรมาส 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
เกี่ยวกับแร่ วิสาหกิจชุมซน ประซาซน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกซนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ฐานข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลซี้นาและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
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
ซี้นาเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

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

80,000.- 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.เพื่อให้เกิดการเชื่อมดยงเครือข่ายธรรมาภิบาล
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 2562 ถึง กันยายน 2563

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1.ดาเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้า
บริเวณลุ่มน้าสายหลัก ลาธาร คูคลอง และบึงที่สาคัญ
ในพื้นที่
2.จัดชี้แจงทาความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของ
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สถานประกอบการกับชุมชน เครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในพื้นที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและดาเนินการตรวจ
ประเมินฯ
3.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ดาเนินการรณรงค์และ
ส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ
๙. งบประมาณ

34,000.-บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ปี 2563

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 2563
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เข้าสู่มาตรฐาน พัฒนาด้วย
เทคโนโลยี เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม”

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม

- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่
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. 2562 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา
จังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สอจ.อ่างทอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง
4.4 ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2562
สอจ.อ่างทอง ได้ดาเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
----------------------------------------------------------------------
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