คำนำ
แผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบั บนี้ จัดท าขึ้นเพื่ อใช้ เป็ นกรอบ
แนวทางการพั ฒ นาด้านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของจังหวัดชั ยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี ในเชิงบูรณาการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุ ด
ต่อประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ในครั้งนี้ ได้ดาเนินการโดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบั ติการและประชุมระดมความคิดจากทุ กภาคส่ วนในรูปแบบของประชารัฐ ทั้ งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นรวมทั้งปัญหาและ
ความต้องการของพื้น ที่ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่
เกี่ ย วข้ อ ง และจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ให้ ส อดคล้ อ งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ นโยบายรั ฐบาล และข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่ อให้ เกิดการท างานร่ว มกั น
เชิงบูรณาการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ที่มี ส่ วนร่วมในการจั ดท าแผนพั ฒ นากลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่ งเป็ นสารัตถะ
ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดต่อไป และหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะ
ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยทั่วกัน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

สารบัญ
หน้า
คานา
1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
3. สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
3.2 ประเด็นการพัฒนา
3.2.1 บทวิเคราะห์
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.2.4 แผนงานและโครงการสาคัญ
ภาคผนวก ก.
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564
ภาคผนวก ข.
ตารางอธิบายตัวชี้วัด
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566- 2570)
1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระสาคัญของแผน)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
รวมทั้ งแผนรายสาขา แผนเฉพาะด้ านต่ าง ๆ ที่ ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรีแล้ ว และข้ อสั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี เป็ นกรอบการดาเนิ นงานทั้งยังคานึงถึงแผนพั ฒนาภาคกลางที่มุ่งเป็น “ฐานการผลิตสิ นค้าและ
บริ การมู ลค่ าสู ง” ใช้ กระบวนการประชาคมแบบมี ส่ วนร่วมรับฟั งความคิ ดเห็ นทุ กภาคส่ วน ทั้ งหน่ วยภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และประชาสั งคม และวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ภาคกลาง จึงสรุปทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี พ.ศ. 2566 -2570 ดังนี้
ตาแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (Positioning) ได้แก่ VACCINE สร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย
VALUE
มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง High Value
ACADEMIC
มุ่งใช้องค์ความรู้เชิงวิชาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่
CREATIVITY
มุ่งใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
COOPERATION
มุ่งส่งเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
INNOVATION
มุง่ พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
NEW NORMAL
มุ่งการปรับตัวสู่วิถีปกติแบบใหม่
ENVIRONMENTAL มุ่งความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา “ลุ่มนาแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน”
ลุ่มน าแห่งประวัติ ศ าสตร์ : ลุ่ มน้ าเจ้าพระยา-ป่าสั ก ซึ่ งเป็นพื้นที่ ภ าคกลางตอนบนที่มีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิง ห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง
เศรษฐกิจดิจิทัล : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดโดยการนาเอาเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์: แนวคิดในการนา “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” (Cultural assets-based) ทั้งที่จับต้องได้
และจับ ต้องไม่ได้ผ นวกเข้ากั บ “นวัตกรรม” (Innovation) และ “ความคิ ดสร้างสรรค์ ” (Creativity) มาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) สร้างเป็นสินค้า และบริการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน : การพัฒนาที่ตอบสนองความจาเป็นของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ ลดขีดความสามารถใน
การตอบสนองความจาเป็ น ของคนยุคต่อไป โดยใช้ทรัพยากรของกลุ่ม จังหวัดทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ทรัพยากรอื่น ๆ ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วมู ล ค่าสู งด้ ว ยเทคโนโลยี และนวัต กรรม บนพื้ น ฐานของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
1

2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง
กับแผนแม่บทฯ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็น : 2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.3 สร้างความหลากหลายทางด้านท่องเที่ยว
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชือ่ มโลก 2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ประเด็นย่อย :

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นด้านการเกษตร
 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า เพิ่มขึ้น
2. สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มี มูลค่าเพิ่มขึ้น
3. สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ จ ากเทคโนโลยี สมั ย ใหม่ / อั จ ฉริ ย ะ มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
4. ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยของ ฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น
5. ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต สิ น ค้าเกษตรต่ อ หน่ วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เป้าหมายแผนย่อย:
1. อัตราการขยายตัวของ มูลค่าของสินค้าเกษตร ชีวภาพ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2. อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
3. มูลค่าสินค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3
4. ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ย ของ ฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก าร ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
5. มู ล ค่ า ผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ต่ อ หน่ ว ย เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย
ร้อยละ 10
- แนวทางการพัฒนา : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น, เกษตร
ปลอดภัย , เกษตรชีวภาพ, เกษตรแปรรูป , เกษตรอัจฉริยะ และ
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้ 1 ประเด็น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นด้านการท่องเที่ยว
 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้น, รายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเพิ่มขึ้น, และความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว ของประเทศไทยดีขึ้น
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์และวั ฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
2. เมื อ งและชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย เพิ่มขึ้น
4. อันดับด้านรายได้การท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย
- เป้าหมายแผนย่อย :
1. อั ต ราการขยายตั ว ของรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10
2. จา นวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 5 เมือง
3. อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5
4. อันดับด้านรายได้การท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 12
- แนวทางการพัฒนา : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทย,การท่องเที่ยวสาราญทางน้า, การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค,
การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว,

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ประเด็น : 2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
2.4 พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นย่อย :


แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
ภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)
5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
1. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
- แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. สร้างความมั่นคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้ง
น้าผิวดินและ น้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
2. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ใน
ภาพรวม
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง
- แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการทJองเที่ยวที่เน้น
คุณค่าและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้ าการลงทุน และจุด
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
กรอบแนวคิ ด ชุ ด ที่ 4 ความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผน
ระดับชาติและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่
5 การเสริมสร้างความมั่น คงแห่ ง ชาติ เ พื่อ การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
( United Nations Sustainable Development Goals: UN
SDGs) 2) แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ รองรั บ
นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ
และส่ ง เสริมบทบาทและความเข้ มแข็ ง ของทุ กภาคส่ ว น ในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง

แผนระดับ 3
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาภาค)

แผนพัฒนาภาคกลาง
แผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2566-2570 มุ่งพัฒนาภาคกลางเป็น
“ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่เติบโตอย่างยั่งยืน”
เป้ า หมายการพั ฒ นาและประเด็ น การพั ฒ นาของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากับแผนพัฒนา
ภาคกลาง ได้แก่ พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่ง
เกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของ
ประเทศ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนากาลังคนให้มีทั กษะรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต พั ฒนาเมือ ง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง-ภาคตะวันตกให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดการวิ สั ย ทั ศ น์
“เกษตรกรมั่น คง ภาคการเกษตรมั่ง คั่ง ทรัพยากรการเกษตร
ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2579)
ของกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า "ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพชั้ น น้ าของโลกที่ เ ติ บ โตอย่ า งมี ดุ ล ยภาพบน
พื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน"

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ.
2562 – 2579 ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วางกรอบ
แนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
อนาคตแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดย
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เป้าหมายสินค้า Commodity และสินค้าอนาคต
Future Food

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนากรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ วางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระยะ 20 ปี
โดยกาหนด ช่วงที่ 2 ระยะ 5-10 ปี (2565-2574) ในระยะต่อไปจะเริ่ม
พั ฒ นาประเทศเพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า ในอนุ ภู มิ ภ าคและ
ภูมิภาค ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค เชื่อมโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้ารูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่รูปแบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Logistics) อย่างสมบูรณ์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การบริการ
การค้า การลงทุน และกิจกรรมโลจิสติกส์ ขจัดอุปสรรคและอานวยความ
ส ะ ด ว ก ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ม ดุ ล ใ น
แนวทางการพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นโครงสร้ า งและระบบ (Hardware) อาทิ
การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเงิน และศุลกากร ด้านปัจจัยสนับสนุน
(Software) เช่น การปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
การค้ า และการลงทุ น และด้ า นบุ ค ลากร ( People ware) อาทิ
การพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงาน ให้มีองค์ความรู้และทักษะฝีมือ
แรงงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ



สาระสาคัญแผนพัฒนา
กลุม่ จังหวัด

เป้าหมายการพัฒนากลุม่ จังหวัด
“ลุ่มนาแห่งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน”
คาอธิบาย
ลุ่มนาแห่งประวัติศาสตร์ : ลุ่มน้าเจ้าพระยา-ป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนบนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง
เศรษฐกิจดิจิทัล : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดโดยการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์: แนวคิดในการนา “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม”(Cultural assets-based) ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ผนวกเข้ากับ “นวัตกรรม” (Innovation)
และ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) สร้างเป็นสินค้า และบริการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน : การพัฒนาที่ตอบสนองความจาเป็นของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนองความจาเป็นของคนยุคต่อไป โดยใช้ทรัพยากร
ของกลุ่มจังหวัดทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรอื่น ๆ ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม

ตัวชีวัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทังตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย)
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE)
1.50
2
2.5
3
3.5
เพิ่มขึน (ร้อยละ)
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว
278,100
285,000
292,100
299,400
306,800
(GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึน (บาท/ปี)
3. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้
0.38
0.38
0.36
0.36
0.34
(GINI INDEX) ลดลง

พ.ศ. 2566-2570
2.5
292,280
0.34


ประเด็นการพัฒนา
กลุม่ จังหวัด

แผนงาน

โครงการสาคัญ

1. สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

2. ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐาน
ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ





3. เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต


1. พัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด 1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิง
สร้างสรรค์
สุขภาพ เชิงกีฬ า และแหล่งท่องเที่ยวชุม ชนตามมาตรฐานและความ
2. ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
ปลอดภัยด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
3. การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า เกษตร ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
การแข่งขันทุกระดับ
นวัตกรรม
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. พัฒนาและเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม


1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ 1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิง
2. โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับ
สุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
2. โครงการพั ฒนาศั กยภาพการบริ หารจั ดการด้ านความปลอดภั ยเพื่ อการ
3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้า
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เกษตร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. โครงการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า อาหารท้ อ งถิ่ น และสมุ น ไพร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์และธุรกิจ
บริการ ให้ได้มาตรฐานและด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
5. โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน
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1. ยกระดับศักยภาพกาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต (Re-skill Up-skill และ New skill)
2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน


1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน



1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั ง คนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ช่ ว งวั ย เพื่ อ รองรั บ 1. โครงการสร้างต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วม
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
2. โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาค
2. โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
กลางตอนบนแบบยั่งยืน
และบริการในอนาคต

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

3. สาระสาคัญแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)
3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1) ความเป็นมา
การบริ ห ารงานยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น รู ป แบบใหม่ ข องการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการ
โดยการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทาง
การพั ฒ นาและการใช้ป ระโยชน์ท รัพ ยากรเป็ นไปอย่างมีระบบและร่วมกัน แก้ไขปั ญ หาระหว่างจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบการปรับปรุงการจัด
กลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่ม
โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองโดยกาหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัดไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ แผนพั ฒ นาภาค แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด และนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างสูงสุด
2) ที่ ตั้ ง และอาณาเขต กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ประกอบด้ ว ย จั งหวั ดชั ยนาท จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

ภาพที่ 1.1 แผนทีข่ องกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

อาณาเขตติดต่อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 1.1 อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
จังหวัด
ชัยนาท

ทิศเหนือ
จ.นครสวรรค์,
จ.อุทัยธานี
พระนคร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ศรีอยุธยา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี
อ่างทอง

ทิศใต้
จ.สิงห์บุรี,
จ.สุพรรณบุรี
อ.บางเลน จ.นครปฐม
จ.ปทุมธานี
จ.นนทบุรี
อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี
อ.บ้านแพรก
จ.นครสวรรค์,
จ.พระนครศรีอยุธยา,
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อ.พระพุทธบาท
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.หนองเสือ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท, อ.ไชโย อ.โพธิ์ทอง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ทิศตะวันออก
จ.นครสวรรค์,
จ.สิงห์บุรี
อ.หนองแค จ.สระบุรี

ทิศตะวันตก
จ.สุพรรณบุรี,
จ.อุทัยธานี
อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ,
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา,
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
อ.บ้านนา จ.นครนายก

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี,
อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์

อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี

จ.สิงห์บุรี

จ.ลพบุรี,
จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท,
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

จ.พระนครศรีอยุธยา,
จ.สุพรรณบุรี

อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ทีม่ า : สานักงานจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดฯ

3) ลักษณะภูมิประเทศ
ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลางของประเทศไทย บริ เวณลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยา และลุ่ ม น้ าป่ า สั ก
มี พื้ น ที่ รวม 16,593.43 ตารางกิ โลเมตร หรือ 10,370,922 ไร่ โดยจังหวัด ลพบุ รี มี พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด เท่ ากั บ
6,199.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด รองลงมาได้แก่จังหวัดสระบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ตามลาดับ
4) การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีพื้นที่ทั้งหมด 10,370,922 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของประเทศ
และร้อยละ 15.97 ของภาคกลาง โดยจังหวัด ลพบุรีมีพื้ นที่ มากที่สุด เท่ากับ 3,874,846 ไร่ รองลงมาคือ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุ รี ตามลาดับ
ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เท่ากับ 6,663,813 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
64.25 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 44.64 ของประเทศ และร้อยละ 21.40 ของภาคกลาง
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หากเปรียบเทียบพื้นที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อพื้นที่ทั้งหมดรายจังหวัด พบว่า จังหวัด
สิงห์บุรีมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรสูงถึง ร้ อยละ 95.73 ของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมด รองลงมาคือ
จังหวัดชัยนาท ร้อยละ 77.17 ของพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งหมด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 73.75
ของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 70.12 ของพื้นที่จังหวัดอ่างทองทั้งหมด
จังหวัดลพบุรี ร้อยละ 56.57 ของพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งหมด จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 53.05 ของพื้นที่จังหวัด
สระบุรีทั้งหมด
ตารางที่ 1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ใช้ประโยชน์
จังหวัด
พื้นที่ทงั้ หมด
เนื้อทีป่ ่าไม้
ทางการเกษตร
นอกการเกษตร
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
ประเทศ
320,696,888
102,488,302
149,244,274
68,954,869
ภาคกลาง
64,938,253
19,050,043
31,139,623
14,747,271
กลุ่มจังหวัด
10,370,922
1,162,886
6,663,813
2,544,224
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
1,543,591
40,093
1,191,143
312,356
พระนครศรีอยุธยา
1,597,900
0
1,178,475
419,425
ลพบุรี
3,874,846
599,955
2,191,867
1,083,024
สระบุรี
2,235,304
522,573
1,185,798
526,933
สิงห์บุรี
514,049
265
492,113
21,671
อ่างทอง
605,232
0
424,417
180,815
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563

5) โครงสร้างพื้นฐาน
5.1) การคมนาคมขนส่ง
5.1.1) การคมนาคมขนส่งทางบก
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน มี เส้ น ทางคมนาคมที่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั น ทั้ ง ภายใน
กลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด ได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) เป็นเส้นทางขนาด 8 ช่องทางจราจร
แยกจากทางหลวงหมายเลข 1 ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดชัยนาท สู่ภาคเหนือของประเทศ
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากจังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดอุทัยธานี และไปเชื่อมต่อกันเส้นทางไปสู่ภาคเหนือ
3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 309 จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี ไปจังหวัดอุทัยธานี และเชื่อมต่อเส้นทางไปสู่ภาคเหนือของประเทศ

6

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 311 จากจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สู่จังหวัดชัยนาท
เป็นทางเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
นอกจากนั้นยังมีเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยมีสถานีสาคัญ ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาหรับเส้ นทางคมนาคมภายในของแต่ละจังหวัดมีความครอบคลุมและสามารถ
เดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
5.2) การคมนาคมขนส่งทางน้า
แม่น้าและคลองชลประทานสาคัญ
จังหวัดชัยนาท
1. แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านอาเภอมโนรมย์ อาเภอวัดสิงห์ อาเภอเมือง และอาเภอ
สรรพยา เป็นระยะทางรวม 75 กิโลเมตร
2. แม่น้าท่าจีน แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกที่ตาบลปากคลองมะขามเฒ่า
อาเภอวัดสิงห์ ไหลไปทางทิ ศตะวันตก ผ่านอาเภอหันคาแล้วไหลเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอาเภอ
เดิ ม บางนางบวช เรี ย กว่ า แม่ น้ าสุ พ รรณบุ รี แม่ น้ าท่ าจี น ไหลผ่ า นจั งหวั ด ชั ย นาทเป็ น ระยะทางประมาณ
40 กิโลเมตร
3. แม่น้าน้อย แยกออกไปจากแม่น้าเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกที่ปากคลองแพรก เหนือวัด
พระบรมธาตุ ต าบลชั ย นาท อ าเภอเมื อ งชั ย นาท แล้ วไหลไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ผ่ านอ าเภอสรรคบุ รี
เข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรี ในเขตอาเภอบางระจัน ส่วนที่ไหลผ่านเขตจังหวัดชัยนาทยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
4. คลองชลประทาน ซึ่ งมี ห ลายสายไหลผ่ านพื้ น ที่ ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ คลองอนุ ศ าสนั น ท์
คลองมหาราช คลองพลเทพ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งน้าสาคัญสาหรับการเกษตรกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. แม่ น้ าเจ้าพระยา เป็ นแม่ น้ าที่ สาคัญ ที่ สุดของจังหวัด ทั้ งในด้ านเกษตรกรรม และ
การคมนาคมขนส่ ง แม่ น้ าเจ้ าพระยาไหลมาจากจั งหวั ด อ่ า งทองเข้ า เขตจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาทาง
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านอาเภอบางบาล อาเภอพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางปะอิน และอาเภอบางไทร
แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดปทุมธานี รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 55 กิโลเมตร
2. แม่ น้าลพบุรี เป็นแม่น้ าที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งซ้าย ที่อาเภอเมืองสิงห์บุ รี
จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านจังหวัดลพบุรี เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาเภอ บ้านแพรก อาเภอบางปะหัน
และอาเภอพระนครศรีอยุธยา แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้าป่าสักที่หน้าวัดตองปุ ในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา
รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 63 กิโลเมตร
3. แม่น้าป่าสัก ต้นน้าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ในเขตจังหวัดเลย แล้วไหลลงทางใต้
ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาเภอท่าเรือ แล้วไหล
ผ่านอาเภอนครหลวง ไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเขต อาเภอพระนครศรีอยุธยาที่หน้าวัดพนัญเชิง
รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 52 กิโลเมตร
4. แม่น้าน้อย แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งขวาที่ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิ งห์ บุ รี จังหวัดอ่างทอง เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ อาเภอผักไห่
อาเภอเสนา แล้วไปบรรจบกับคลองบางบาล ซึ่งเป็นแม่น้าเจ้าพระยาเดิมที่บ้านสีกุก แล้วไหลไปบรรจบแม่น้า
เจ้าพระยาที่ตาบลราชคราม อาเภอบางไทร รวมความยาวที่ ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ
30 กิโลเมตร
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นอกจากแม่ น้าดังกล่าวแล้ว ยังมีคลองต่าง ๆ เชื่อมโยงกันเกือบทั่วพื้นที่ ของจังหวัด
ที่สาคัญได้แก่ คลองเจ้าเจ็ด แยกมาจากแม่น้าน้อยในเขต อาเภอเสนา คลองบางพลี แยกมาจากแม่น้าน้อย
ในเขตอาเภอผักไห่ คลองพระยาบรรลือ แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาที่อาเภอบางไทร และคลองระพีพัฒน์ ในเขต
อาเภอท่าเรือ
จังหวัดลพบุรี
1. แม่น้าลพบุรีเป็นแม่น้าที่แยกสาขาจากแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วไหลผ่าน
จังหวัดลพบุรี บริเวณอาเภอท่าวุ้ง และอาเภอเมืองลพบุรี ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ไหลลงสู่แม่น้า
เจ้าพระยา ความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรีประมาณ 45 กิโลเมตร
2. แม่น้าป่าสักมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่าน
จังหวัดลพบุรีในเขตอาเภอชัยบาดาล อาเภอโคกสาโรง และอาเภอพัฒนานิคม ผ่านจังหวัดสระบุรี และจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาแล้ ว ไหลลงสู่ แ ม่ น้ าเจ้ า พระยามี ลั ก ษณะแคบและเรี ย วยาวคล้ า ยขนนกมี ค วามยาว
513 กิโลเมตร แม่น้าสายนี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่การเกษตรด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรี
3. แม่ น้าบางขามมีต้นกาเนิดจากคลองเล็ก ๆ ในเขตอาเภอบ้านหมี่แล้วไหลรวมกับ
แม่น้าลพบุรีบริเวณอาเภอท่าวุ้ง มีความยาวทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร
4. ลาธารลาสนธิไหลผ่านเขตอาเภอลาสนธิและไหลลงสู่แม่น้าป่าสักในเขตอาเภอชัยบาดาล
จังหวัดสิงห์บุรี
1. แม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่เขตตาบลประศุก อาเภออินทร์บุรี
อาเภอเมืองสิงห์บุรี และตาบลพระงาม อาเภอพรหมบุรี ความยาวประมาณ 49 กิโลเมตร
2. แม่ น้ าน้ อ ยเป็ น ล าน้ าธรรมชาติ รับ น้ าจากแม่ น้ าเจ้าพระยาเหนื อ เขื่ อนเจ้าพระยา
ไหลผ่านพื้นที่อาเภอบางระจัน อาเภอค่ายบางระจันและอาเภอท่าช้าง ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร
3. แม่น้าลพบุรี เป็นลาน้าธรรมชาติแยกจากฝั่ งซ้ายแม่น้าเจ้าพระยา ที่ตาบลม่วงหมู่
อาเภอเมืองสิงห์บุรี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร
4. ลาแม่ลา-การ้อง เป็นลาน้าธรรมชาติมีลักษณะเป็นคลองยาวมีน้าตลอดปี อยู่ในเขต
อาเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงอาเภออินทร์บุรี มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 40-80 เมตร
ลาน้าดังกล่าวเป็นลาน้าที่ทาชื่อเสียงและรายได้สู่จังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องของ “ปลาช่อนแม่ลา” อันเป็นปลาช่อน
รสดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคปลาน้าจืดเป็นอย่างมาก
5. ลาราง 13 แห่ง ได้แก่ ลารางปากลาด ลารางโพธิ์ชัย ลารางห้วยชัน ลารางท้ายน้า
ลารางจิก ลารางกรูด ลารางบ้านคู ลารางกะโฮ้ ลารางไผ่ดา ลารางมะดัน ลารางเจ๊ก ลารางปากแรด และ
ลารางพระยาพายเรือ
6. ห้วย 5 แห่ง ได้แก่ ห้วยหน้าวัดพระนอน ห้วยจระเข้ (ตาบลหัวไผ่) ห้วยจระเข้ (ตาบล
โพชนไก่) ห้วยจระเข้ (ตาบลบางระจัน) และห้วยขนาน
จังหวัดอ่างทอง
1. แม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านตัวจังหวัดอ่างทอง โดยไหลผ่านบริเวณอาเภอไชโย อาเภอ
เมืองอ่างทอง อาเภอป่าโมก เป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร
2. แม่น้าน้อยเป็นลาน้าสาขาของแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งไหลผ่านอาเภอโพธิ์ทองและอาเภอ
วิเศษชัยชาญ เป็นระยะทาง 51 กิโลเมตร ซึ่งใช้เป็นคลองส่งน้าสายใหญ่ของระบบชลประทานซึ่งควบคุมโดยประตู
ระบายน้าที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษายางมณีและผักไห่
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3. คลองส่ ง น้ า ชั ย นาท–อยุ ธ ยาเป็ น คลองส่ ง น้ าสายใหญ่ ฝั่ ง ซ้ า ยรั บ น้ าจากเขื่ อ น
เจ้าพระยาส่งน้าให้กับพื้นที่ในเขตอาเภอไชโย อาเภอเมืองอ่างทอง และอาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
5.3) ด้านสาธารณูปโภค
5.3.1) ด้านไฟฟ้า
ตารางที่ 1.3 ด้านไฟฟ้า
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน

ชัยนาท

พระนคร
ศรีอยุธยา

ลพบุรี

สิงห์บุรี

ประเภทผู้ใช้
2561
2562
2563
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
1,054,334
1,069,533
1,095,432
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 15,953,894,381 15,316,641,881 14,938,305,687
บ้านอยู่อาศัย
360,638,968
344,883,045
384,004,382
กิจการขนาดเล็ก
1,827,432,634 2,061,860,436 2,209,803,328
กิจการขนาดกลาง
860,933,361
910,561,683
916,317,593
กิจการขนาดใหญ่
1,819,895,173 1,857,384,159 1,799,363,182
1/
อื่น ๆ
8,921,469,430 8,347,175,772 7,938,107,110
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
114,168
115,698
118,264
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
519,492,729
521,347,538
525,552,179
บ้านอยู่อาศัย
51,079,960
49,410,163
55,131,241
กิจการขนาดเล็ก
122,541,054
141,360,202
154,303,595
กิจการขนาดกลาง
76,832,344
82,144,183
82,370,362
กิจการขนาดใหญ่
96,997,978
101,576,251
102,480,655
1/
อื่น ๆ
162,009,163
135,849,807
117,877,609
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
287,062
292,444
300,072
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 5,576,530,514 5,251,158,653 5,107,878,882
บ้านอยู่อาศัย
78,751,037
73,934,302
82,378,585
กิจการขนาดเล็ก
622,335,121
699,788,759
748,501,466
กิจการขนาดกลาง
303,947,133
319,073,962
322,581,095
กิจการขนาดใหญ่
684,814,730
693,398,332
661,134,827
1/
อื่น ๆ
3,785,677,543 3,358,130,998 3,195,847,891
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
250,928
252,763
258,129
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 2,308,819,163 2,432,721,011 2,390,456,359
บ้านอยู่อาศัย
96,240,179
92,667,244
103,440,302
กิจการขนาดเล็ก
350,952,347
402,180,683
428,160,578
กิจการขนาดกลาง
183,908,587
195,046,027
194,408,453
กิจการขนาดใหญ่
346,520,745
367,072,179
371,052,278
1/
อื่น ๆ
1,307,215,176 1,348,614,745 1,269,310,539
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
76,759
77,634
79,480
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
659,665,894
655,134,742
655,216,318
บ้านอยู่อาศัย
30,025,128
28,509,997
31,815,302
กิจการขนาดเล็ก
105,370,833
119,041,234
129,628,329
กิจการขนาดกลาง
56,330,999
57,855,966
57,345,181
กิจการขนาดใหญ่
88,004,998
87,510,940
83,012,456
1/
อื่น ๆ
372,231,644
355,226,710
346,915,197
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จังหวัด

ประเภทผู้ใช้
2561
2562
2563
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
229,035
233,291
239,729
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 6,332,446,011 5,880,358,466 5,707,015,632
บ้านอยู่อาศัย
67,023,550
64,395,233
71,474,649
สระบุรี
กิจการขนาดเล็ก
482,546,939
538,782,823
575,656,832
กิจการขนาดกลาง
180,783,544
193,219,030
195,155,361
กิจการขนาดใหญ่
519,534,254
523,389,980
505,338,830
1/
อื่น ๆ
3,066,436,361 2,922,628,763 2,814,450,649
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
96,382
97,703
99,758
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
556,940,070
575,921,471
552,186,317
บ้านอยู่อาศัย
37,519,114
35,966,106
39,764,303
อ่างทอง
กิจการขนาดเล็ก
143,686,340
160,706,735
173,552,528
กิจการขนาดกลาง
59,130,754
63,222,515
64,457,141
กิจการขนาดใหญ่
84,022,468
84,436,477
76,344,136
1/
อื่น ๆ
227,899,543
226,724,749
193,705,225
ทีม่ า : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563
หมายเหตุ : 1/ กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสงหากาไร สูบน้าเพื่อการเกษตร
ไฟฟ้าชั่วคราวและ ไฟฟรี

5.3.2) ด้านประปา
ตารางที่ 1.4 การผลิต และการจาหน่ายน้าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 - 2563
จังหวัด

รายละเอียด

ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ชัยนาท
ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
พระนครศรีอยุธยา
ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ลพบุรี
ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
สิงห์บุรี
ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
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2561
270,615
123
81
21.9
12,374
5.2
2.7
18.0
85,668
47.8
31.6
30.7
80,610
30.5
20.1
20.8
11,142
3.2
2.2
16.4

2562
278,683
138
85
22.5
12,579
5.3
2.8
18.2
89,138
55.6
32.8
30.7
82,045
32.7
21.7
22.0
11,366
3.8
2.5
18.0

2563
286,933
144
88
22.6
12,944
5.7
2.9
18.6
92,342
58.4
33.5
30.3
83,094
33.9
22.2
22.3
11,633
4.0
2.6
18.3

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
จังหวัด

รายละเอียด

2561

ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
สระบุรี
ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
ผู้ใช้น้า (ราย)
ปริมาณการผลิต (ล้านลูกบาศก์เมตร)
อ่างทอง
ปริมาณการจาหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้า (ลบ.ม. / ราย / เดือน)
ทีม่ า : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563

63,789
31.3
20.9
27.3
17,032
5.5
3.7
18.0

2562

2563

66,235
34.5
21.8
27.4
17,320
6.4
3.8
18.5

69,294
34.5
22.6
27.2
17,626
7.6
4.0
18.9

5.3.3) ด้านโทรศัพท์
ตารางที่ 1.5 จานวนเลขหมายโทรศัพท์ที่ให้บริการ พ.ศ. 2561-2563
หน่วย: หมายเลข
จังหวัด

การบริการโทรศัพท์

2561
86,112
80,229
5,883
6,381
5,335
1,046
32,422
30,974
1,448
13,890
12,708
1,182
5,048
4,804
244
22,286
20,597
1,689
6,085
5,811
274

รวม
โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
รวม
ชัยนาท
โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
รวม
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
รวม
ลพบุรี
โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
รวม
สิงห์บุรี
โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
รวม
สระบุรี
โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
รวม
อ่างทอง
โทรศัพท์ประจาที่
โทรศัพท์สาธารณะ
ทีม่ า : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
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2562
74,928
70,265
4,663
5,622
4,575
1,047
28,321
27,022
1,299
11,965
11,078
887
4,248
4,214
34
19,357
18,212
1,145
5,415
5,164
251

2563
63,588
59,518
4,070
4,988
3,945
1,043
23,768
22,633
1,135
10,286
9,504
782
3,653
3,621
32
16,368
15,521
847
4,525
4,294
231

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

5.3.4) การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ของประชากรใน
กลุ่ ม จังหวัด ภาคกลางตอนบนมี แ นวโน้ ม ลดลง โดยใน ปี พ.ศ. 2562 เท่ ากั บ ร้อ ยละ 23.48 แต่ มี ก ารใช้
โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 88.81 นอกจากนี้การใช้ อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นกัน ในปี พ.ศ.2562
เท่ากับ ร้อยละ 68.58 แสดงถึงการเข้าถึงและใช้อินเตอร์เน็ตของประชากรในกลุ่มจังหวัดมากขึ้น
ตารางที่ 1.6 จ านวนและร้ อ ยละประชากรอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป จ าแนกตามการมี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 - 2562
จังหวัด

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

การใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ
การใช้คอมพิวเตอร์

ชัยนาท

การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ
การใช้คอมพิวเตอร์

พระนครศรีอยุธยา

การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ
การใช้คอมพิวเตอร์

ลพบุรี

การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ

จานวนและร้อยละ

2560

2561

2562

จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ

2,948,112
838,193
28.43
1,595,825
54.13
2,576,185
87.38
294,281
71,146
24.18
124,373
42.26
247,002
83.93
817,765
254,098
31.07

2,951,204
785,498
26.62
1,731,860
58.68
2,621,015
88.81
295,518
65,982
22.33
134,782
45.61
252,078
85.30
817,428
235,769
28.84

2,954,085
693,620
23.48
2,025,936
68.58
N/A
N/A
297,385
60,653
20.40
172,392
57.97
N/A
N/A
816,486
205,736
25.20

ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ

534,694
65.38
742,833
90.84
729,056
184,394
25.29
326,897
44.84
625,823
85.84

544,612
66.63
751,746
91.96
730,063
173,098
23.71
392,019
53.70
635,185
87.00

652,189
79.88
N/A
N/A
730,992
172,426
23.59
471,761
64.54
N/A
N/A
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จังหวัด

สิงห์บุรี

การใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ
การใช้คอมพิวเตอร์

สระบุรี

การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ
การใช้คอมพิวเตอร์

อ่างทอง

การใช้อินเตอร์เน็ต
การมีโทรศัพท์มือถือ

จานวนและร้อยละ
จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
จานวนประชากร
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ
ใช้
ร้อยละ

ทีม่ า : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563

ภาพที่ 1.2 การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563

13

2560
193,239
57,835
29.93
95,935
49.65
166,983
86.41
670,312
211,902
31.61
399,408
59.59
584,981
87.27
243,459
58,818
24.16
114,518
47.04
208,563
85.67

2561
193,985
54,856
28.28
98,365
50.71
169,632
87.45
670,027
198,473
29.62
438,937
65.51
600,479
89.62
244,183
57,320
23.47
123,145
50.43
211,895
86.78

2562
195,076
41,312
21.18
113,094
57.97
N/A
N/A
668,831
164,804
24.64
481,532
72.00
N/A
N/A
245,315
48,689
19.85
134,968
55.02
N/A
N/A

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

6) การปกครอง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน แบ่งการปกครองเป็น 61 อาเภอ 608 ตาบล 4,936 หมู่บ้าน
โดยมีรายละเอียดแบ่งตามจังหวัด ดังนี้
ตารางที่ 1.7 การปกครองภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
เขตการปกครอง
จังหวัด
อาเภอ/กิ่งอาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
61
613
4,936
ชัยนาท
8
53
505
พระนครศรีอยุธยา
16
209
1,452
ลพบุรี
11
124
1,129
สระบุรี
13
111
973
สิงห์บุรี
6
43
364
อ่างทอง
7
73
513
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2564
3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1) ภาพรวมของเศรษฐกิจ
1.1.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ ตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ ตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 1.10 (ลาดับที่ 17 ของประเทศ) แสดงว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดลดลง
อันเนื่องมาจากภาคเศรษฐกิจหลัก ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดมีอัตราการขยายตัว
ลดลง ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 271,759 บาท
(ล าดั บ ที่ 3 ของประเทศ) ซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ ผลิ ต ภาพแรงงานเฉลี่ ย มี แ นวโน้ ม ลดลง
โดยในปี พ.ศ. 2561 เท่ า กั บ 341,665 บาท/คน/ปี (ล าดั บ ที่ 3 ของประเทศ) อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไป
ในปี พ.ศ. 2562 เท่ ากับ ร้อยละ 0.20 (ล าดับ ที่ 1 ของประเทศ) อัตราการขยายตัวของการลงทุ นภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2563 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ -8.8 (ล าดั บ ที่ 2 ของประเทศ) อั ต ราการขยายตั ว ต่ อ ปี ข องมู ล ค่ า ทุ น
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลที่คงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 4.7 (ลาดับที่ 5 ของประเทศ) และมี รายได้ของจังหวัด
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับ ร้อยละ 2.9 (ลาดับที่ 14
ของประเทศ)

14

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

ตารางที่ 1.8 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านภาพรวมของเศรษฐกิจ
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย
1 (2561)อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ
3.6
แบบปริมาณลูกโซ่
2 (2561)มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว
182,388
(Per Capita)
3 (2561)ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
210,159
4 (2562)อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
0.8
5 (2563)อัตราการขยายตัวต่อปีของการลงทุน
-2.5
ภาครัฐ
6 (2563)อัตราการขยายตัวต่อปีของมูลค่าทุนจด
4.2
ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลที่คงอยู่
7 (2561)รายได้ของจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
4.4
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ่

ค่าสถิติ
1.1

หน่วย
ลาดับ
ร้อยละ
17

271,759

บาท

3

341,665
0.2
-8.8

บาท/คน/ปี
ร้อยละ
ร้อยละ

3
1
2

4.7

ร้อยละ

5

2.9

ร้อยละ

14

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

1.1.2) ด้านเศรษฐกิจภาพรวม
ในปี พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
ณ ราคาประจ าปี เท่ ากั บ 861,896 ล้ านบาท
โดยจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมจังหวัดสูงสุด เท่ากับ 399,621 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จั งหวั ด รองลงมาคื อ จั ง หวั ด สระบุ รี เท่ า กั บ
255,627 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.66 ของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั งหวั ด จั งหวั ดลพบุ รี
เท่ากับ 110,824 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.86
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั งหวั ด จั ง หวั ด
ชัยนาท เท่ากับ 36,324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
4.21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด จังหวัด
สิงห์บุรี เท่ากับ 28,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.26 ของผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมกลุ่ มจั งห วั ด
และจังหวัดอ่างทอง เท่ ากับ 31,430 ล้ านบาท ภาพที่ 1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี พ.ศ. 2562
คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม ทีม่ า : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
จังหวัด ตามลาดับ
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ในปี พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 271,360 บาท
อยู่ลาดับที่ 4 ของประเทศ และมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีค่าเท่ากับ 243,787 บาท ซึ่งมีแนวโน้มลดลง
ร้อยละ 0.14 โดยในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 271,730 บาท โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว
(GPP Per capita) สู ง ที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 439,159 บาท รองลงมา คื อ จั ง หวั ด สระบุ รี
336,393 บาท จังหวัดสิงห์บุรี 148,651 บาท จังหวัดลพบุรี 142,776 บาท และจังหวัดอ่างทอง 126,370 บาท
ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่าที่สุดคือจังหวัดชัยนาท 124,150 บาท ซึ่งต่ากว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3.54 เท่า
ตารางที่ 1.9 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร
พื้นที่

รายการ
2560
มูลค่า
225,126
ประเทศ
ร้อยละ
5.42
มูลค่า
274,600
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)
ร้อยละ
2.67
มูลค่า
264,183
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
ร้อยละ
2.34
มูลค่า
107,586
ชัยนาท
ร้อยละ
12.53
มูลค่า
449,502
พระนครศรีอยุธยา
ร้อยละ
1.16
มูลค่า
141,749
ลพบุรี
ร้อยละ
9.61
มูลค่า
312,358
สระบุรี
ร้อยละ
-1.94
มูลค่า
138,447
สิงห์บุรี
ร้อยละ
6.42
มูลค่า
114,008
อ่างทอง
ร้อยละ
8.96
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
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2561
236,860
5.21
284,757
3.70
271,730
2.86
119,549
11.12
455,031
1.23
142,286
0.38
325,653
4.26
144,699
4.52
121,679
6.73

หน่วย : บาท
2562
243,787
2.92
285,008
0.09
271,360
-0.14
124,150
3.85
439,159
-3.49
142,776
0.34
336,393
3.30
148,651
2.73
126,370
3.86
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ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2562
ของกลุ่ม จังหวัด ลดลงร้ อยละ 0.95 ซึ่ งต่ ากว่าอั ต ราการเติ บ โตของผลิต ภั ณ ฑ์ มวลรวมแบบปริม าณลู กโซ่
พ.ศ. 2561 ของประเทศที่ ขยายตัวร้อยละ 2.27 จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีการขยายตัวต่ากว่าการขยายตัวทั้งของภาคกลางและประเทศ ทั้งที่กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนเป็ น กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของภาค ซึ่ งสาเหตุ ห ลั ก มาจากการลงทุ น ของ
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง และภาคเกษตรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการปลูกข้าว ถึงแม้ว่ามีนโยบายส่งเสริม
การผลิตและการตลาดในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุ นปัจจัยการผลิต และสามารถวางแผนการผลิต
ตามนโยบายตลาดนาการผลิต แต่ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการน้า ทาให้ฤดูกาลผลิตไม่แน่นอน

ภาพที่ 1.4 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ของกลุ่มจังหวัด
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
โครงสร้า งหลั ก ทางเศรษฐกิจ ของกลุ่ ม จั งหวัด ภาคกลางตอนบนขั บ เคลื่ อ นโดย
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ มจังหวัด
ทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 58.95 อุตสาหกรรมสาคัญที่มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ าและอิ เลคทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมอโลหะ อุ ต สาหกรรมอาหาร เป็ น ต้ น ส่ วนภาคบริก าร มี สั ด ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคบริการ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวั ด ร้อยละ 33.80 และภาคเกษตร
ซึ่งมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมด เพียงร้อยละ
7.24 ตามลาดับ และเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ภาคอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนร้อยละ 60.93 ภาคบริการมีสัดส่วน 31.19 และภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 7.88 จะพบว่าภาคบริการ
มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรมีความสาคัญลดลง
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ตารางที่ 1.10 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ ราคาประจาปี
หน่วย : ล้านบาท
สาขาการผลิต

ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เหมืองหิน
การผลิต
อื่น ๆ
ภาคบริการ
การขายส่งและการ
ขายปลีก
การขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการ
ร้านอาหาร
อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2560

57,466
6.85
506,140
58.82
21,322
2.54
439,177
52.35
45,640
5.44
275,246
32.81
90,833
10.83
32,821
3.91
4,382
0.52
134,275
16.01
838,852

2561

64,559
7.48
507,732
57.70
19,907
2.31
440,529
51.03
47,296
5.48
290,948
33.70
97,314
11.27
33,588
3.89
4,964
0.58
141,201
16.36
863,239

2562

63,825
7.41
497,355
58.82
21,481
2.49
415,864
48.25
60,010
6.96
300,716
34.89
99,945
11.60
35,787
4.15
5,445
0.63
145,669
16.90
861,896

เฉลี่ยระยะแผน 11
(พ.ศ. 2555-2559)

เฉลี่ยระยะแผน 12
(พ.ศ. 2560-2562)

7.88

7.24

60.93

58.95

1.78

2.45

54.74

50.55

4.41

5.96

31.19

33.80

9.58

11.23

3.24

3.99

0.45

0.58

16.13

16.42

ภาพที่ 1.5 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
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ส่ วนโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จรายจั งหวัด พบว่า จั งหวั ด พระนครศรีอยุ ธ ยาเป็ น
จั ง หวั ด ที่ มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ จั ง หวั ด สระบุ รี ซึ่ ง ทั้ ง 2 จั ง หวั ด มี
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด ในขณะที่ภาคเกษตรมีบทบาทน้อย ส่วน
จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทอง มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน และมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน
และเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศ สัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจึงมากเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอื่นในกลุ่ม จังหวัด สาหรับจังหวัดลพบุรี แม้จะมีโครงสร้างเศรษฐกิจคล้ายกับจังหวัดชัยนาท
และจังหวัดอ่างทอง แต่ภาคเกษตรของจังหวัดลพบุรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าวเป็นหลัก ซึ่งจะมีองค์ประกอบของ
ปศุสัตว์มากกว่า โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีทาให้เห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง
แปรรูปเกษตรและอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วไป

ภาพที่ 1.6 การวิเคราะห์ BCG Analytics
ศั ก ยภาพการพั ฒ นาจ าแนกตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ รายสาขาของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2562 พบว่า ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาของกลุ่มจังหวัดที่อยู่
ในกลุ่ม Start อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ช่วง พ.ศ. 2550 – 2559 กิจกรรมที่เคยอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ การขาย
ส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาของกลุ่มจังหวัดที่
อยู่ ในกลุ่ ม Cash Cow ได้ แก่ การผลิ ต การขายส่ งและการขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาของกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม Question ได้แก่ การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาของกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม Dog ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนั บสนุ น กิ จกรรมด้ านสุ ขภาพและงานสั งคมสงเคราะห์ กิจ กรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์ กิจ กรรมทางวิช าชีพ
วิท ยาศาสตร์ และเทคนิค การบริห ารราชการ การป้อ งกัน ประเทศ และการประกัน สัง คมภาคบัง คับ
การศึกษา และกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
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สรุปประเด็นสาคัญ ด้านเศรษฐกิจภาพรวม
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดลดลง
ร้อยละ 0.95 ซึ่งต่ากว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2561 ของประเทศ
ที่ขยายตัวร้อยละ 2.27 จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนมีการขยายตัวต่ากว่าการขยายตัวทั้งของภาคกลางและประเทศ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนฉบับที่ 12 (ปี
พ.ศ. 2560-2562) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.57 ซึ่งช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 3.00
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง และภาคเกษตรเกิดปัญหาด้านการบริหาร
จัดการน้า ทาให้ฤดูกาลผลิตไม่แน่นอน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 58.95 ภาคบริการมีสัดส่วน
33.80 และภาคเกษตรมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 7.24 และเมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งแผนที่ 11 พบว่ า ภาคบริ ก ารมี
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรมีความสาคัญลดลง นอกจากนีเ้ ศรษฐกิจของ
จั ง หวั ด ใหญ่ และจั ง หวั ด เล็ ก แตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน โดยจั ง หวั ด ใหญ่ 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีจานวนประชากรรวมคิดเป็นร้อยละ 76.00 ของ
ประชากรในกลุ่มจังหวัด และมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มจังหวัด
1.2) ด้านเศรษฐกิจ (เกษตร)
1.2.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ (เกษตร) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศั ก ยภาพกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนด้ า นเศรษฐกิ จ (เกษตร) ตามตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่า สั ด ส่ วนมู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับ ร้อยละ 5.20 (ลาดับที่ 16 ของประเทศ) ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรแบบปริมาณลูกโซ่ เพิ่มขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 12.30 (ลาดับที่ 2
ของประเทศ) แสดงถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นและสูงกว่าของค่าเฉลี่ย
ประเทศ
สั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ภาคเกษตร เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 63.41 (ล าดั บ ที่ 3
ของประเทศ) ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ พื้นที่ชลประทาน เท่ากับ 4,303,780 ไร่ (ลาดับที่ 1 ของ
ประเทศ) สัดส่วนหมู่บ้านมี น้าใช้เพื่ อการเกษตรเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 61.92 (ลาดับที่ 8 ของประเทศ)
ปริมาณน้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้า เท่ากับ 120 ล้านลบ.ม. (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) อัตราเพิ่มของ
แรงงานเกษตรกรในพื้นที่ เท่ากับ ร้อยละ 0.49 (ลาดับที่ 12 ของประเทศ)
ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ เฉลี่ยต่อไร่ (พืช) เท่ากับ 1,803 กก.ต่อไร่ (ลาดับที่ 11 ของ
ประเทศ) ซึ่งมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) ลดลงเท่ากับ ร้อยละ -31.26 (ลาดับที่
17 ของประเทศ) ส่วนทางด้านผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) เท่ากับ 768 กก.ต่อไร่ (ลาดับที่
8 ของประเทศ) อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) ลดลงเท่ากับ ร้อยละ -2.41
(ลาดับที่ 9 ของประเทศ)
จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับ รองมาตรฐานฟาร์ม GAP เท่ากับ 1,657 ฟาร์ม (ลาดับที่ 8
ของประเทศ) จานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP/HACCP เท่ ากั บ 105 แห่ ง (ล าดั บ ที่ 2 ของประเทศ) สัด ส่วนปริมาณพื ช พลั งงาน เท่ ากับ 3,364.33
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ลาดับที่ 8 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
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รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เท่ากับ 95,240 บาทต่อ
ครัวเรือน (ลาดับที่ 7 ของประเทศ) สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร เท่ากับ 1.95 เท่า (ลาดับที่
10 ของประเทศ) และสัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรสูงถึง ร้อยละ 9.73 (ลาดับที่ 17 ของ
ประเทศ)
ตารางที่ 1.11 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (เกษตร)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
(2561)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร แบบปริมาณลูกโซ่
(2562)สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร
(2562)อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ
เฉลี่ยต่อไร่ (ประมง)
(2563)ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช)
(2562)ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่
(ประมง)
(2563)อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ
เฉลี่ยต่อไร่ (พืช)
(2562)ปริมาณพืชพลังงาน
(2563)จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP
(2563)จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP
(2561)อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรในพื้นที่
(2561)พื้นที่ชลประทาน
(2563)ปริมาณน้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้า
(2562)สัดส่วนหมู่บ้านมีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอ
ตลอดปี
(2561)รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลีย่ ต่อ
ครัวเรือน
(2561)สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร
(2561)สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การเกษตร

ค่าสถิติ

หน่วย

9.8

5.2

ร้อยละ

16

5.5

12.3

ร้อยละ

2

46.2
-2.28

63.41
-2.41

ร้อยละ
ร้อยละ

3
9

1,757
773

1,803
768

กก.ต่อไร่
กก.ต่อไร่

11
8

-23.87

-31.26

ร้อยละ

17

2,464.79

3,364.33

พันตัน
เทียบเท่า
น้ามันดิบ

8

1,529

1,657

ฟาร์ม

8

38

105

แห่ง

2

0.49
ร้อยละ
4,238,528
ไร่
120 ล้าน ลบ.ม.
61.92
ร้อยละ

12
1
11
8

4.38
1,862,716
565
52.73
81,776

95,240

1.59
4.23

1.95
9.73

บาทต่อ
ครัวเรือน
เท่า
ร้อยละ

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด
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ลาดับ

7
10
17

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

1.2.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร
ใน ปี พ.ศ. 2562 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร ณ ราคาประจาปี เท่ากับ
63,825 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน
ในปี 2562 ลดลง 3.01 โดยมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพียงร้อยละ 7.41 ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ ม จั งหวั ด ทั้ งหมด ในช่ ว ง 3 ปี แ รกของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(ปี พ.ศ. 2560-2562) ภาคเกษตรมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
ทั้งหมดร้อยละ 7.24 แต่เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559)
ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 7.88 โดยจังหวัด ลพบุรีมีผ ลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภาคเกษตรสูงที่สุด รองลงมาคือ
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1.12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร ณ ราคาประจาปี
พื้นที่
2560
ประเทศ
1,302,041
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)
92,376
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
57,466
ชัยนาท
8,912
พระนครศรีอยุธยา
9,942
ลพบุรี
18,002
สระบุรี
12,525
สิงห์บุรี
3,393
อ่างทอง
4,692
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564

2561
1,339,566
100,483
64,559
10,097
11,150
20,372
13,270
4,151
5,520

ภาพที่ 1.7 อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
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หน่วย : ล้านบาท
2562
1,374,987
98,625
63,825
9,884
11,387
19,394
13,368
4,063
5,729

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

1.2.3) มูลค่าสินค้าเกษตร (พืช)
พื้นที่ทางการเกษตร 6,663,362 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.25 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเป็น
พื้นที่ปลูกข้าว เท่ากับ 3,807,945 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.15 รองลงมาคือ พืชไร่ ร้อยละ 31.19 สวนไม้ผลไม้ยืน
ต้ น ร้อ ยละ 0.98 สวนผั ก ไม้ ด อก/ไม้ ป ระดั บ ร้อ ยละ 0.82 และที่ ดิ น ทางการเกษตรอื่ น ๆ ร้อ ยละ 9.87
ตามลาดับ
ตั้งแต่ ปี 2560/2561 - ปี 2562/2563 ข้าว ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในพื้นที่
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 26,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามข้าวมีอัตรา
การขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีพืชชนิดอื่น ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อาทิ
อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง กล้วย มะม่วง เป็นต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ BCG Matrix พบว่า
ข้ า ว อ้ อ ยโรงงานเป็ น พื ช ที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม Cash Cow ส่ ว นพื ช ที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม Question ได้ แ ก่ กล้ ว ย มะนาว
ข้าวโพดฝักสด ถั่ว และพริกขี้หนู ซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ภาพที่ 1.8 มูลค่าสินค้าเกษตร (พืช) ตั้งแต่ ปี 2560/2561 - ปี 2562/2563
ที่มา : จากการประมวลผล
1.2.4) ข้าวนาปี ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี
เท่ากับ 3,141,984 ไร่ และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี เท่ากับ 3,275,323 ไร่ มีแนวโน้มลดลง โดยจังหวัดชัยนาทมี
พื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปีสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี ตามลาดับ และมีผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มลดลงจาก 642 กิโลกรัมต่อไร่
ในปี พ.ศ.2560 เป็น 632 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2563 โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ
718 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท และจังหวัด
สระบุรี และจังหวัดลพบุรี ตามลาดับ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

ตารางที่ 1.13 การปลูกข้าวนาปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563
พื้นที่
พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)
พื้นที่เก็บ
เกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิต
ต่อไร่
(กก.)

ทั่วประเทศ
2559
2560
2561
2562
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)

58,645,474
58,962,000
59,980,731
60,110,000
56,545,773
55,050,535
55,627,198
54,392,828
57,094,933
25,236,345
24,074,355
25,177,856
24,304,143
25,395,016
446
437
453
447
498

ภาคกลาง
8,286,984
8,349,559
8,507,509
8,377,185
8,079,345
8,201,629
8,382,239
8,225,893
2,390,611
4,994,559
5,172,169
5,250,274
5,128,537
3,995,891
618
631
626
623
670

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
3,100,834
3,141,984
3,407,017
3,348,073
3,047,951
3,111,173
3,386,158
3,275,428
3,275,323
1,928,347
2,005,440
2,172,806
2,063,426
2,071,122
633
645
642
630
632

ชัยนาท
748,298
769,311
848,728
811,032
731,616
762,389
842,555
802,922
795,065
484,306
516,977
557,946
529,288
524,563
662
678
662
659
660

พระนคร
ศรีอยุธยา
716,290
714,125
788,275
782,419
707,958
709,054
786,033
773,317
797,740
455,831
474,893
518,775
508,339
533,077
644
670
660
657
668

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

704,588
708,730
749,397
745,310
691,254
700,887
741,304
728,388
738,139
382,006
387,576
404,244
394,856
381,228
553
553
545
542
516

327,596
348,732
326,159
321,722
323,753
344,612
324,410
319,998
319,239
208,129
222,491
208,506
203,354
194,605
643
646
643
635
610

287,652
286,310
333,369
329,677
279,882
283,398
332,281
326,381
301,824
191,711
194,492
241,713
237,083
216,784
685
686
727
726
718

อ่างทอง
316,410
314,776
361,089
357,913
313,488
310,833
359,575
354,334
323,316
206,364
209,011
241,622
237,282
220,865
658
672
672
670
683

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562

1.2.5) ข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวนาปรัง เท่ากับ 826,170 ไร่ และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง เท่ากับ 815,417 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 31.55
ของพื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วข้ า วนาปรั ง ของภาคกลาง) ลดลงจากปี พ.ศ.2561 เป็ น อย่ า งมาก โดยจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เพาะปลูกและพื้น ที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ตามลาดับ ในขณะที่ผลผลิตรวมและผลผลิต
ต่อไร่มีแนวโน้มลดลง
ตารางที่ 1.14 การปลูกข้าวนาปรังของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563
พื้นที่
พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิต
ต่อไร่
(กก.)

2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)

ทั่วประเทศ

ภาคกลาง

5,137,685
10,456,546
12,066,980
10,995,474
6,401,200
5,079,669
10,403,248
12,035,344
10,922,437
6,328,165
3,109,468
6,620,845
7,964,554
7,170,258
4,052,726
612
636
662
656
640

2,226,989
4,260,318
5,311,948
4,969,770
2,611,210
2,209,335
4,248,121
5,302,398
4,958,965
2,584,374
1,454,551
2,911,444
3,717,454
3,441,193
1,728,271
658
685
701
694
690

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
629,179
1,891,197

2,352,419
2,241,370
826,170
623,326
1,885,847
2,349.177
3,275,428
815,417
389,183
1,253,391
2,192,806
2,063,426
657,208
624
665
642
630
632

ชัยนาท
147,756
486,409
526,708
521,647
150,340
147,034
485,704
526,412
521,118
148,536
89,364
313,718
355,158
346,450
96,222
608
646
675
665
648

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562
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พระนคร
ศรีอยุธยา
391,340
659,871
723,939
717,402
434,130
388,288
658,701
722,941
716,664
428,920
249,586
462,107
513,950
504,311
299,857
643
702
711
704
699

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

18,899
219,886
347,948
301,213
18,600
18,428
218,487
347,083
300,668
18,126
10,396
140,719
229,200
194,880
11,562
564
644
660
648
638

19,677
125,508
218,724
196,498
73,740
19,050
124,534
218,401
195,715
72,775
11,662
80,585
143,488
128,755
46,586
612
647
657
658
640

28064
188,352
263,540
253,552
32,390
27,772
187,650
263,183
253,359
31,995
15,351
121,890
177,286
166,838
20,972
553
650
674
659
655

23,443
211,171
271,560
251,058
116,970
22,754
210,771
271,157
250,756
115,065
12,824
134,372
115,065
182,065
182,009
564
638
671
669
627

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

1.2.6) มั น ส าปะหลั ง โรงงาน กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน มี ก ารเพาะปลู ก
มันสาปะหลังในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยในปี พ.ศ. 2563
มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 439,910 ไร่ และพื้นที่เก็บเกี่ยวเท่ากับ 418,295 ไร่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2559 และ
มีปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1,334,048 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.81 ของผลผลิตมันสาปะหลังในภาคกลาง
เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสาปะหลังแทนอ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง ปลูกแทนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากหนอนกระทู้ อย่างไรก็ตามผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้ม ลดลง
เหลือเท่ากับ 3,103 กิโลกรัม ต่อไร่ ทั้ งนี้จากงานวิจัยของกรุงศรี (2563) ได้วิเคราะห์ สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่ ง ผลให้ ค าสั่ ง ซื้ อ มั น ส าปะหลั ง เร่ ง ตั ว ขึ้ น ตามความต้ อ งการเพื่ อ น าไปผลิ ต เป็ น
แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มสูงขึ้น
เพื่อสารองไว้สาหรับความมั่นคงทางอาหาร และมีความต้องการใช้มันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามนโยบายสนับสนุน จากภาครัฐ แต่ประเด็นที่ท้าทาย
ระยะสั้นผลผลิตมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคา สภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงจากการระบาด
ของโรคใบด่างมันสาปะหลัง และความต้องการใช้ในตลาดโลกยังถูกจากัดจากจีนลดการนาเข้าและหันไปใช้พืช
ชนิ ด อื่ น ทดแทนและความต้ อ งการอาหารเลี้ ย งสั ต ว์ ล ดลงจากปั ญ หาโรคอหิ วาต์ แ อฟริก าในสุ ก รที่ ยื ด เยื้ อ
ส่วนในระยะยาว ได้แก่ปัญ หาแย่งชิงวัตถุดิบหัวมันสดเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง และอุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน การพึ่งพาตลาดจีนในสัดส่วนสูง
ทาให้ธุรกิจมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของจีน และภาวะการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น
โดยเฉพาะจากเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาส่งออกและมาร์จินของธุรกิจ
ตารางที่ 1.15 การปลูกมันสาปะหลังโรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563
พื้นที่
พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิต
ต่อไร่
(กก.)

2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)

ทั่วประเทศ

ภาคกลาง

9,315,012
8,918,392
8,624,284
8,823,412
8,939,370
9,065,277
8,714,471
8,327,370
8,666,596
8,747,685
31,161,103
30,495,190
29,368,185
31,079,966
31,103,604
3,437
3,499
3,527
3,586
3,556

2,347,731
2,126,239
1,930,846
1,929,877
1,962,681
2,269,697
2,073,731
1,868,862
1,891,859
1,912,007
7,542,069
7,107,870
6,427,229
6,757,278
6,734,204
3,323
3,428
3,429
3,572
3,522

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
413,586
438,632
429,327
419,524
439,910
389,443
412,835
401,252
405,317
418,295
1,287,535
1,349,336
1,300,823
1,291,654
1,334,048
3,187
3,220
3,185
3,102
3,103

ชัยนาท
77,569
87,236
81,572
83,041
89,090
75,155
79,538
80,121
82,146
85,017
229,337
237,591
241,872
239,665
247,144
3,052
2,987
3,019
2,918
2,907

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562
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พระนคร
ศรีอยุธยา
-

ลพบุรี

สระบุรี

292,796
304,994
305,519
298,392
312,512
272,090
293,028
279,544
285,575
295,750
927,304
977,408
924,677
934,841
969,854
3,408
3,336
3,308
3,272
3,284

43,221
46,402
42,236
38,091
38,308
42,198
40,269
41,587
37,596
37,528
130,894
134,337
134,274
117,148
117,050
3,102
3,336
3,229
3,116
3,119

สิงห์บุรี

อ่างทอง
-

-

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

1.2.7) อ้ อยโรงงาน กลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน ในปี พ.ศ.2563 มี พื้ นที่ เก็ บเกี่ ยว
อ้อยโรงงาน เป็น 984,965 ไร่ โดยพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยของกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 29.72 ของพื้นที่เก็บเกี่ยว
อ้อยภาคกลาง โดยจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด เท่ากับ 649,939 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 66.99 ของพื้นที่
เก็บเกี่ยวอ้อยในกลุ่มจังหวัด) รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี
ตามลาดับ ในปี พ.ศ. 2561-2563 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดลพบุรี มีผลผลิตอ้อย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ตามลาดับ
ตารางที่ 1.16 การปลูกอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563
พื้นที่
พื้นที่เก็บ
เกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิต
ต่อไร่
(กก.)

2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)

ทั่วประเทศ

ภาคกลาง

10,278,028
9,864,668
11,188,802
11,957,201
11,464,989
94,064,270
92,989,093
131,717,042
128,529,862
116,783,172
9,152
9,426
11,772
10,749
10,186

2,933,374
2,900,472
3,292,767
3,366,487
3,313,685
26,903,379
27,434,538
38,754,286
34,748,056
33,856,608
9,171
9,459
11,770
10,322
10,217

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
887,770
877,018
982,662
1,000,005
984,965
7,929,362
8,280,407
11,686,444
10,472,264
10,237,512
9,064
9,654
12,000
10,652
10,368

ชัยนาท
135,086
133,207
155,977
156,944
152,605
1,231,987
1,281,453
1,871,729
1,614,950
1,542,837
9,120
9,620
12,000
10,920
10,110

พระนคร
ศรีอยุธยา
-

ลพบุรี

สระบุรี

593,724
583,409
645,192
655,400
649,939
5,272,265
5,472,377
7,645,530
6,888,251
6,817,860
8,880
9,380
11,850
10,510
10,490

125,745
125,498
140,059
143,963
140,391
1,119,128
1,179,677
1,666,707
1,501,530
1,438,662
8,900
9,400
11,900
10,430
10,390

สิงห์บุรี

อ่างทอง

14,984
15,935
18,937
20,824
20,094
137,706
157,594
229,144
223,233
209,580
9,190
9,890
12,100
10,720
10,430

18,231
18,969
22,497
22,874
21,936
168,276
189,306
273,334
244,300
228,573
9,230
9,980
12,150
10,680
10,420

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562

1.2.8) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ในปี พ.ศ.2563 มีพื้นที่เพาะปลูก
รวม 486,675ไร่ แต่มีพื้นที่เก็บ เกี่ยว เท่ากับ 458,255 ไร่ ในด้านผลผลิตมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น
อย่างต่ อเนื่ อง ยกเว้น ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมี ผลผลิตรวมลดลงเป็ น 334,237 ตัน และผลผลิตต่อไร่
ในปี พ.ศ. 2563 มีจานวน 729 ไร่ต่อกิโลกรัม
ตารางที่ 1.17 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563
พื้นที่
พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ทั่วประเทศ
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)
2559
2560
2561
2562
2563(f)

6,489,813
6,571,510
6,579,194
6,929,904
6,533,971
6,444,886
6,526,475
6,552902
6,894,668
5,846,390
4,390,185
4,700,374
4,820,962
5,069,413
4,221,673

ภาคกลาง
690,435
700,151
721,348
777,862
772,282
672,000
693,010
717,701
775,764
733,612
493,820
520,688
547,014
583,588
542,376

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
440,563
445,060
445,043
489,609
486,675
434,808
440,877
442,361
489,028
458,255
321,734
334,237
340,018
372,493
344,375

ชัยนาท
13,548
13,535
9,654
11,600
11,472
13,429
13,265
9,654
11,563
11,399
9,235
9,324
6,741
7,837
7,577
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พระนคร
ศรีอยุธยา
-

ลพบุรี

สระบุรี

243,074
246,664
251,865
294,804
292,215
237,453
244,217
249,697
294,309
280,309
168,174
176,623
187,938
219,249
205,037

183,941
184,861
183,524
183,205
182,988
183,926
183,395
183,010
183,156
166,547
144,325
148,290
145,339
145,407
131,761

สิงห์บุรี

อ่างทอง
-

-

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
พื้นที่
ผลผลิต
ต่อไร่
(กก.)

ทั่วประเทศ
2559
2560
2561
2562
2563(f)

661
720
736
735
722

ภาคกลาง
735
751
762
752
739

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
727
745
748
739
729

ชัยนาท
688
703
698
678
665

พระนคร
ศรีอยุธยา

ลพบุรี
-

708
723
753
745
731

สระบุรี
785
809
794
794
791

สิงห์บุรี

อ่างทอง
-

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562

จากข้อมู ล การวิเคราะห์ เชิงพื้ น ที่ กลุ่ มจังหวัด ภาคกลางตอนบน พื ชเศรษฐกิจที่ มี จุด
ร่วมสาคัญที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุดโดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ทั้ง
6 จังหวัด ดังนี้ อันดับ ที่ 1 คือ ข้าว อันดับที่ 2 คือ อ้อยโรงงาน อันดับที่ 3 คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น
การสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงให้ ความสาคัญกับนโยบาย
เกษตรแปลงใหญ่ และมุ่งเน้ น การส่งเสริมการปลูกข้าวคุณ ภาพ และข้าวปลอดภัยเป็นสาคัญ รวมทั้ง
ยกระดั บ การแปรรู ป ข้ า วเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ หากพิ จารณาการปลูก พื ช ที่ ใช้ น้ าน้ อ ยและ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้ทดแทนจากการปลูกข้าว พืชเศรษฐกิจที่
น่าสนใจและสามารถปลูกควบคู่กันไปได้กับพืชอื่นได้ทุกฤดู คือ กล้วย รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
อาทิ กระชาย ตะไคร้ โหระพา เป็นต้น และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปขั้นต้นในการแปรรูป
พืชสมุนไพรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ หรือ เชื่อมโยงกับ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
และอุตสาหกรรมเครื่องสาอางที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบ
1.2.9) ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จานวน 107,948 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมืองและ
ไก่ลูกผสม คิดเป็นร้อยละ 79.02 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยสัตว์ที่สาคัญต่อ
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ โคนม จานวน 251,072 ตัว ซึ่งเลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
เลี้ยงที่สาคัญของภาคกลาง (ร้อยละ 60.02 ของปริมาณการเลี้ยงโคนมในภาคกลาง) ส่วนเป็ดเนื้อ และไก่เนื้อ
เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงที่สาคัญของภาคกลางเช่ นกัน นอกจากการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์
ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนยังมีผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่สาคัญ ได้แก่ ไข่ไก่ มีปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้นเป็น 1,490,380 พันฟอง ไข่เป็ดมีปริมาณผลผลิตลดลงเหลือ 514,193 พันฟอง และน้านมดิบมีปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 473,505 ตัน เป็นต้น จากการพิจารณา ข้อมูลด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ของ
กลุ่มจังหวัดในภาพรวม พบว่า ทั้งปริมาณครัวเรือน ปริมาณสัตว์เลี้ยง มีปริมาณลดลงทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ
ระดั บ ภาคและประเทศ ดั งนั้ น กลุ่ ม จังหวัดจึงต้อ งเร่งพั ฒ นามาตรการฐานผลิ ตให้ มี คุ ณ ภาพและได้ เ กณฑ์
มาตรฐานตามที่สากลกาหนด แต่ในทางกลับกัน พบว่า ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ และน้านมดิบ มีปริมาณผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้นกลุ่มจังหวัดจึงต้องพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และ
คานึงถึงการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาสู่การส่งออกต่อไป
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

ตารางที่ 1.18 ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
พื้นที่
โคเนื้อ
(ตัว)
โคนม
(ตัว)
กระบือ
(ตัว)
สุกร
(ตัว)
ไก่
(ตัว)
เป็ด
(ตัว)
แพะ
(ตัว)
แกะ
(ตัว)

2562
2563
2564
2562
2563
2564
2562
2563
2564
2562
2563
2564
2562
2563
2564
2562
2563
2564
2562
2563
2564
2562
2563
2564

ประเทศ

ภาคกลาง

5,871,807
6,230,140
8,690,966
666,311
707,236
819,261
1,226,785
707,236
1,660,552
11,289,185
12,228,255
13,520,143
455,637,640
452,097,543
488,744,693
31,086,208
31,457,867
26,223,064
832,533
962,884
1,353,751
70,089
83,222
118,132

949,986
870,114
1,240,231
331,237
345,180
418,316
41,768
45,347
54,310
4,033,304
4,254,925
4,808,260
171,714,435
99,505,974
180,075,879
13,042,937
13,181,287
13,168,833
264,913
310,382
431,990
28,229
35,443
53,487

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
141,642
142,759
179,723
190,508
194,331
251,072
28,325
33,652
34,786
913,766
854,782
962,018
38,745,499
98,765,970
104,210,644
5,790,955
5,280,440
5,173,901
88,764
111,855
155,791
5,272
7,615
10,734

ชัยนาท
41,255
42,592
57,999
4
808
1,252
11,134
11,979
17,628
92,769
120,010
177,714
3,900,592
4,160,962
6,918,491
857,332
916,136
1,075,304
19,429
24,326
37,243
1,064
1,679
3,657

พระนคร
ศรีอยุธยา
11,229
10,013
10,878
11
11
13
975
4,793
1,459
4793
2,972
2,671
6,559,806
6,764,138
6,890,856
535,697
456,378
502,107
4,769
4,066
6,797
295
296
484

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

46,615
47,799
62,494
76,281
78,010
89,509
2,832
2,647
3,685
528,965
451,334
502,953
528,965
61,270,164
64,799,260
1,050,991
1,077,749
905,845
33,713
44,922
62,941
1,660
2,522
3,469

24,115
25,697
3,091
113,985
115,316
151
12,938
13,604
152
167,870
40,143
43,910
25,405,964
20,793,478
20,404,000
1,010,888
999,209
157,815
14,048
19,355
15,428
1,954
2,656
133

3,184
2,910
31,340
205
172
160,143
58
81
11,073
37,703
170,629
163,765
2,268,506
2,288,995
2,117,147
188,667
203,596
857,188
11,215
12,514
24,408
69
96
2,567

อ่างทอง
15,244
13,748
13,921
22
14
4
388
548
789
81,666
69,694
71,005
81,666
3,488,233
3,080,890
2,147,380
1,627,372
1,675,642
5,590
6,672
8,974
230
366
424

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2564

1.2.10) การประมง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ในปี พ.ศ. 2563 มีพื้นที่เพาะเลี้ยง
42,467 ไร่ มี ผ ลผลิ ต ทั้ ง หมด 32,597 ตั น และมี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ 768 กิ โลกรั ม ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ลดลง
โดยจังหวัดที่มีจานวนฟาร์มมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี ตามลาดับ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เลี้ยงในบ่อ โดยกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบนมีมูลค่าสัตว์น้าจืดที่จับได้ทั้งหมด (รวมเพาะเลี้ยง) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
3,085,827 พันบาท ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 1,853,489 พันบาท ในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนมีการทาประมงจากแหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณที่ใกล้ เคียงกัน ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมี
ตลาดกลางสินค้าประมง (ปลาน้าจืด) สามารถรองรับ ผลผลิตทางด้านประมง อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นตลาดปลาที่ ใหญ่ ที่ สุด ในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน แต่ควรมียกระดับศักยภาพกลุ่ ม
เกษตรกร พัฒนามาตรฐานฟาร์มเลี้ยง และเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

28

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

ตารางที่ 1.19 มูลค่าสัตว์นาจื
้ ดที่จับได้ทั้งหมด (รวมเพาะเลี้ยง) ปี 2560 - 2562
หน่วย : พันบาท
ปี

ประเทศ

ภาคกลาง

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

2558
2559
2560
2561
2562

35,216,425
33,994,065
32,264,394
34,859,940
32,991,115

13,781,797
13,956,184
11,882,859
15,024,131
15,152,300

2,059,167
3,148,355
3,085,827
1,685,677
1,853,489

ชัยนาท

พระนคร
ศรีอยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

402,067
420,684
406,883
366,886
359,418

521,685
1,657,310
1,581,727
606,068
546,882

325,641
336,004
341,564
135,827
195,651

353,543
300,194
372,953
242,814
358,389

123,993
107,594
93,811
77,659
112,233

อ่างทอง
332,238
326,569
288,889
256,423
280,916

ทีม่ า : กลุ่มสถิตประมง กรมประมง,2562

1.2.11) มาตรฐานความปลอดภัย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีจานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
เท่ากับ 1,657 ฟาร์ม ลาดับที่ 8 ของประเทศ โดยจังหวัดที่มีจานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
GAP มากที่สุด ได้แก่ จั งหวัดลพบุรี จานวน 1,237 ฟาร์ม รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี ตามลาดับ
ตารางที่ 1.20 จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
พื้นที่
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน
1,834
1,828
1,402
1,757
1,657

ชัยนาท
130
135
113
116
84

พระนคร
ศรีอยุธยา
83
84
145
111
112

ลพบุรี
1,162
1,148
929
1,275
1,237

สระบุรี
363
363
113
98
58

สิงห์บุรี
50
50
23
47
46

อ่างทอง
46
48
79
110
120

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีจานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP เท่ากับ 105 แห่ง ลาดับที่ 2 ของประเทศ โดยจังหวัดที่
มีจานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จานวน 52 แห่ง รองลงมาคือ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1.21 จานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP/HACCP
พื้นที่
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน
88
92
97
104
105

พระนคร
ศรีอยุธยา

ชัยนาท
-

10
12
14
14
14

ลพบุรี
34
34
35
38
39

สระบุรี
44
45
48
52
52

สิงห์บุรี

อ่างทอง
-

-

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1.2.12) ศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลของแข็งจากพืช
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนนับเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ
ของประเทศ ผลพลอยได้ที่ สาคัญ นอกเหนือจากผลผลิตการเกษตร คือ วัสดุเหลือทิ้ งทางการเกษตร เช่น
ฟางข้ า ว แกลบ กากอ้ อ ย กาก ใย และทะลายปาล์ ม เป็ น ต้ น ซึ่ งชี ว มวล (Biomass) หมายถึ ง วั ส ดุ ห รื อ
สารอินทรีย์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษไม้
ปลายไม้ จากอุตสาหกรรมไม้ มู ล สั ตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูป ทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน
โดยปริมาณพืชพลั งงานของกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 3,364.33 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ลาดับที่ 8 ของประเทศ) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนประเภท
พลังงานชีวมวล ซึ่งสามารถทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียมที่มีราคาสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
ตารางที่ 1.22 ศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลของแข็งจากพืช
ศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลของแข็งจากพืช
พันต้นเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe)
(Table of Energy Potential of Solid Biomass)
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
อ้อยโรงงาน (ส่วนยอด ใบ และกากอ้อย)
1,182.83 1,092.92 1,542.47 1,382.22
ข้าว (แกลบ ฟางข้าว)
1,130.32 1,517.77 1,724.67 1,714.75
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ส่วนลาต้น ยอด ใบ และซังข้าวโพด)
100.80
138.07
140.47
153.88
มันสาปะหลัง (ส่วนลาต้น และเหง้า)
95.38
107.52
103.23
102.50
ปาล์มน้ามัน (ส่วนทางใบ ก้าน ใยปาล์ม กะลา ทะลาย)
6.07
7.37
10.48
10.48
มะพร้าว (ส่วนกะลา เปลือกและกาบ ด้านใบ จั่น ทะลาย)
0.63
0.42
0.42
0.38
ยางพารา (ถ่านไม้ ไม้ฟิน เศษไม้ ขี้เลื้อย)
0.07
0.11
0.07
0.12
พืชอื่นๆ เช่น ถั่วลิสง (เปลือก) ฝ้าย(ลาต้น) ข้าวฟาง(ใบ
14.28
na
na
na
และต้น)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สรุปประเด็นสาคัญด้านเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่ มจังหวัดเพียงร้อยละ 7.41
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมด ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ปี พ.ศ. 2560-2562) ภาคเกษตรมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
ร้อยละ 7.24 แต่ เมื่ อเที ยบกั บช่ วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559)
ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 7.88 รวมทั้งอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนในปี พ.ศ.2562 ลดลง ร้อยละ 3.01 ทั้งนี้มี อัตราเพิ่มผลผลิตสินค้าพืชลดลงร้อยละ 31.26
เมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา ซึ่งทุกจังหวัดมีผลผลิตต่อไร่ลดลงอย่างมาก และราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนสูง
เนื่องจากขาดการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด อีกทั้งระบบการกระจาย
สินค้ายังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้า สาหรับด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีไม่มากนัก ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์มากที่สุดของภาคกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ จึงใช้วิธีการทาการเกษตรในรูปแบบการจ้าง
ดาเนินการมากขึ้น เช่น การจ้างเตรียมดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานเกษตรรายใหม่
ในพื้นที่ยังไม่สูงนัก เพียงร้อยละ 0.49 (ลาดับที่ 12 ของประเทศ) นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มีสัดส่วนหนี้สิน
ต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 1.95 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 15 ของประเทศ) และมี
สัดส่วนหนี้สินต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตรร้อยละ 9.73 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 17
ของประเทศ) ทั้งนี้การพัฒนาภาคเกษตรต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขั น ของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรนาข้อมูล
องค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนการผลิต การใช้นวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
หรือการนาข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจตลาดนั้นในปัจจุบันยังไม่สามารถทาให้เกิด
ประโยชน์ จากการใช้เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมดั งกล่ าวได้ ม ากนั ก ซึ่ งมี สาเหตุม าจากความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการถ่ายทอดและส่งผ่านเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การคาดหวังให้เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการยอมรับเทคโนโลยี หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องพิจารณาความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ ทัศคติ ทักษะ และแรงบันดาลใจ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการรายย่อยบางรายอาจเข้าไม่ถึงโอกาสการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เนื่องจากขาดปัจจัย
ด้านเงินลงทุน หรือการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
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1.3) ด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม)
1.3.1) ศั ก ยภาพกลุ่ ม จั ง หวั ด ด้ า นเศรษฐกิ จ (อุ ต สาหกรรม) ตามตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศั ก ยภาพกลุ่ ม จั งหวัด ภาคกลางตอนบนด้ านเศรษฐกิ จ (อุ ต สาหกรรม) ตามตั ว ชี้ วั ด
ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่ า สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 64 (ลาดับที่ 3 ของ
ประเทศ) แต่ส่วนใหญ่มูลค่ากระจุกที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีอัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมแบบปริมาณลูกโซ่
ลดลง เท่ากับร้อยละ 1.57 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 14 ของประเทศ) ส่วนสัดส่วน
มูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ มีเพียงร้อยละ 8.16 (ลาดับที่
13 ของประเทศ)
สาหรับตัวชี้วัดด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า สัดส่วนการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เท่ากับ 26.39 Ton Co2eq/ล้านบาท (ลาดับที่ 9 ของประเทศ) ปริมาณการ
ใช้น้ามันดีเซล เท่ากับ 1,394,073.02 พันลิตร (ลาดับที่ 15 ของประเทศ) และปริมาณการใช้พลังงานทดแทน
เท่ ากับ 1,060.04 พั น ตัน เที ยบเท่ าน้ ามั น ดิบ (ลาดับ ที่ 7 ของประเทศ) แต่ตัวชี้วัด สัดส่ วนการใช้พ ลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ร้อยละ 23.67 (ลาดับที่ 10 ของประเทศ) สัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 7.54 toe/ล้านบาท (ลาดับที่ 9 ของประเทศ) และอัตรา
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ร้อยละ -8.42 (ลาดับที่ 1 ของประเทศ)
ตารางที่ 1.23 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม)
ที่
1

ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ค่าสถิติ

(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่
44.05
64
2 (2561)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่
2.53
-1.57
3 (2561)สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่
0.14
8.16
4 (2562)ปริมาณการใช้น้ามันดีเซล
1,065,571.84 1,394,073.02
5

(2562)ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน
6 (2562)สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
7 (2561)สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่
8 (2561)สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่

747.49
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หน่วย

ลาดับ

ร้อยละ

3

ร้อยละ

14

ร้อยละ
พันลิตร
พันตันเทียบเท่า
1,060.04
น้ามันดิบ

13
15
7

24.59

23.67

ร้อยละ

10

7.99

7.54

9

24.53

26.39

toe/ล้านบาท
Ton Co2eq/
ล้านบาท
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ที่
9

ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

(2562)อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ค่าสถิติ

1.41

-8.42

หน่วย

ร้อยละ

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

1.3.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
ใน ปี พ.ศ. 2562 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจาปี
เท่ากับ 497,355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.70 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ลาดับที่ 3 ของประเทศ)
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2562) ภาคอุตสาหกรรม
มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมดร้อยละ 58.95 แต่เมื่อ
เทียบกับช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) ภาคอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนร้อยละ 60.93 จะเห็นได้ว่าบทบาทของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง และมีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง เท่ากับ ร้อยละ 2.37 (ลาดับที่ 16 ของประเทศ) ซึ่งลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 0.37)
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดสระบุ รี
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท ตามลาดับ
ตารางที่ 1.24 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจาปี
พื้นที่
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ประเทศ
3,378,518
3,476,328
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)
1,472,393
1,521,661
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
506,140
507,732
ชัยนาท
7,052
7,610
พระนครศรีอยุธยา
280,791
279,311
ลพบุรี
42,811
37,545
สระบุรี
157,276
165,408
สิงห์บุรี
8,423
8,012
อ่างทอง
9,788
9,846
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
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หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2562
3,476,576
1,510,664
497,355
8,180
262,819
36,152
172,032
8,121
10,051

ลาดับ

1
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ภาพที่ 1.9 อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564
1.3.3) สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
กลุ่ ม จั งหวัด ภาคกลางตอนบน มี จ านวนสถานประกอบการโรงงานที่ ได้ รับ อนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การสะสมในปี พ.ศ. 2563 ทั้ งสิ้ น 5,787แห่ ง มี เงิน ทุ น ทั้ งสิ้ น 1,063,471.50 ล้ า นบาท และ
มีจานวนแรงงานทั้งสิ้น 494,291 คน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงงาน และแรงงาน มากกว่าจังหวัดอื่น
ภายในกลุ่มจังหวัด คือ มีโรงงาน 2,768 แห่ง และแรงงาน 311,646 คน รองลงมา คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ตามลาดับ
ตารางที่ 1.25 สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2563
ประเภท

ปี พ.ศ.

จานวน
โรงงาน
(แห่ง)
เงินทุน
(ล้าน
บาท)
จานวน
แรงงาน
(คน)

2561
2562
2563
2561
2562
2563
2561
2562
2563

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
6,521
6,545
5,787
964,157.08
975,790.94
1,063,471.50
424,622
423,023
494,291

ชัยนาท
474
470
318
16,927.64
17,370.83
10,636.67
9,933
9,980
9,091

พระนครศรี
อยุธยา
2,644
2,617
2,768
460,673.20
457,256.94
659,611.09
242,519
245,913
311,646

ทีม่ า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลพบุรี
901
903
666
120,651.57
122,003.21
113.821.79
51,313
50,805
54,913

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

1,804
1,853
1,554
323,221.47
336,139.74
344,802.42
99,879
95,938
97,929

254
258
158
17,526.27
17,893.38
19,692.84
12,676
12,268
13,131

444
444
323
25,156.93
25,126.84
28,728.50
8,302
8,119
7,581
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หากพิจารณาภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ดังนี้
1. จังหวัดชัยนาท อุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมเป็นอันดับ 1 คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
ซึ่งเป็นศักยภาพของจังหวัดชัยนาท อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณ ฑ์และผลิตภัณ ฑ์เคมี และอันดับ 3
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ตารางที่ 1.26 ประเภทโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดชัยนาท
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน (แห่ง)
1
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
134
2
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
6
3
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
2
4
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
5
5
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
3
กระดาษ
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

เงินทุน (ล้านบาท)
3,749.33
2,013.02
1,640.00
1,238.50
351.90

2. จั งหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา อุ ตสาหกรรมที่ ด าเนิ น กิจกรรมเป็ น อั นดั บ 1 คือ อุต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล อันดับ 3 คือ อุตสาหกรรม
เครื่องมืออุปกรณ์
ตารางที่ 1.27 ประเภทโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน (แห่ง) เงินทุน (ล้านบาท)
1
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
224
189,668.66
2
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล
184
58,079.11
3
อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์
164
47,519.94
4
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
193
30,904.22
5
อุตสาหกรรมอาหาร
138
35,118.44
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. จังหวัดลพบุรี อุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมเป็นอันดับ 1 คือ อุตสาหกรรมอาหาร อันดับ 2
คือ อุตสาหกรรมอโลหะ อันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมเคมี
ตารางที่ 1.28 ประเภทโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดลพบุรี
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน (แห่ง)
1
อุตสาหกรรมอาหาร
101
2
อุตสาหกรรมอโลหะ
68
3
อุตสาหกรรมเคมี
42
4
อุตสาหกรรมเกษตร
205
5
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
72
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มกราคม 2562 ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
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เงินทุน (ล้านบาท)
20,889.76
11,539.50
9,849.73
8,822.95
8,457.70

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

4. จังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมเป็นอันดับ 1คือ อุตสาหกรรมอโลหะ อันดับ 2 คือ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมอาหาร
ตารางที่ 1.29 ประเภทโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสระบุรี
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน (แห่ง)
1
อุตสาหกรรมอโลหะ
362
2
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
187
3
อุตสาหกรรมอาหาร
154
4
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
28
5
อุตสาหกรรมกระดาษ
13
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ มกราคม 2563 ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เงินทุน (ล้านบาท)
117,221.44
76,780.23
18,599.51
15,352.73
13,737.48

5. จังหวัดสิงห์บุรี อุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมเป็นอันดับ 1 คือ อุตสาหกรรมอาหาร อันดับ 2
คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ตารางที่ 1.30 ประเภทโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน (แห่ง)
1
อุตสาหกรรมอาหาร
15
2
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
27
3
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
11
4
อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ภัณฑ์
2
จากกระดาษ
5
อุตสาหกรรมการเกษตร
34
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

เงินทุน (ล้านบาท)
3,748.00
3,293.42
2,875.13
2,787.68
1,286.80

6. จังหวัดอ่างทอง อุตสาหกรรมที่ดาเนินกิจกรรมเป็นอันดับ 1 คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
อันดับ 2 คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีอันดับ 3 คือ อุตสาหกรรมอาหาร
ตารางที่ 1.31 ประเภทโรงงานที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดอ่างทอง
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน
1
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช
47
2
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
7
3
อุตสาหกรรมอาหาร
29
4
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3
5
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
4
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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เงินทุน (ล้านบาท)
2,514.82
1,704.04
1,008.83
361.46
320.00
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สรุปประเด็นสาคัญด้านภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีสัดส่วนผลิตภัณ ฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม สูงถึง
ร้อยละ 58.81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มทั้งหมด (ลาดับที่ 3 ของประเทศ) ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2562) ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมดร้อยละ 58.95 แต่ เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555-2559) ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 60.93
รวมทั้งอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2562 ลดลง 2.63
แสดงถึ ง การชะลอตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรม โดยรายได้ ภ าคอุ ต สาหกรรมกระจุ ก ตั ว ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่หลายแห่ง และมีโรงสีข้าวเป็น
จานวนมาก รวมถึงมี โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ที่อาเภอวังน้อย ส่วนจังหวัดสระบุรีจะเป็นเหมืองหินปูน โรงงาน
ปูนซีเมนต์ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ โรงงานอาหาร และโรงไฟฟ้าขนาดกลาง จังหวัดลพบุรีจะเป็นโรงงาน
แปรรูปอาหารจากสัตว์ โรงงานแปรรูปอ้อย อย่างไรก็ตามมูลค่าเพิ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อนข้าง
ผันผวน เนื่องจากเป็นโรงงานของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งราคาผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแปรผันตามตลาดโลก
เช่นเดียวกับมู ลค่าเพิ่มของจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทองที่มูลค่าเพิ่มของโรงสีแปรรูปตามราคาข้าวใน
ตลาดโลก ส่วนรายได้ภาคอุตสาหกรรมกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด สระบุรี
นอกจากนี้ประเภทอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับภาคเกษตร ทาให้การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ส่งผลไปยังภาคอื่น ๆ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานสายอาชีพที่มีทักษะตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และเกิดปัญหามลพิษเนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.4) ด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม)
1.4.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม) ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบนด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม)
ตามตัวชี้วัด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มี อั ตราเพิ่ ม
ของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เท่ากับ ร้อยละ 8.75 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ จานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบี ยน จานวน 2,479 แห่ง
(ลาดับที่ 12 ของประเทศ) และมีกาไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 12.14 (ลาดับที่ 16 ของประเทศ)
สัดส่วนมู ลค่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับร้อยละ 3.20 (ลาดับที่ 9 ของประเทศ) และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 1.32 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การค้าและธุรกิจขนาดย่อม)
ที่
ตัวชี้วัด
1 (2561)กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่า

ค่าเฉลี่ย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
2 (2563)อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
3 (2562)จานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
4 (2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่

ค่าสถิติ

หน่วย

ลาดับ

19.57
8.5

12.14
8.75

ร้อยละ
ร้อยละ

16
11

4,816

2,479

แห่ง

12

6.09

3.2

ร้อยละ

9

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ
ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

1.4.2) ศักยภาพและแนวโน้มของรายได้จากสินค้าชุมชนและOTOP
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ทั้ ง สิ้ น 13,106 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อยู่ในระดับ D สูงถึง 10,527 ผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1.33 การลงทะเบียน OTOP ปี พ.ศ. 2557 – 2563
รายการ

ประเทศ

ผู้ประกอบการ

จานวนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ
90,289
OTOP
ผลิตภัณฑ์
จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP
198,988
ประเภทผู้ผลิต
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
50,031
ผู้ประกอบการ
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
38,902
OTOP
ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ 1,356
ขนาดย่อม
ประเภท
ประเภทอาหาร
74,774
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องดื่ม
9,811
ประเภทผ้าและ
38,304
เครื่องแต่งกาย
ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 51,126
ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
24,973
การจัดกลุ่ม
A ดาวเด่น คุณภาพสูง ผลิตได้มาก
9,214
OTOP
B เอกลักษณ์ คุณภาพสูง ผลิตน้อยชิ้น 9,864
C คุณภาพปานกลาง ผลิตได้มาก
25,541
D ปรับตัว ผลิตง่าย ได้จานวนน้อย 154,369

กลุ่ม
จังหวัด

ชัยนาท

พระนครศรี
อยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

5,528

565

1,485

1,056

952

717

753

13,106
2,405
3,017
54

1,237
231
327
6

3,116
465
1,006
13

2,661
434
595
12

2,288
535
398
17

2,273
247
447
1

1,531
493
244
5

6,310
685
1,076

541
60
160

1,450
168
216

1,117
177
363

1,074
143
157

1,378
80
116

750
57
64

3,485
1,543
457
492
1,630
10,527

372
104
30
22
204
981

963
318
138
116
254
2,608

619
385
57
113
387
2,104

648
263
128
61
308
1,791

405
293
64
66
247
1,896

478
180
40
114
230
1,147

ทีม่ า : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ,2564
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-ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชัยนาท

ส้มโอขาวแตงกวา

ผ้าทอโบราณ

กระเป๋าผักตบชวา

ภาพที่ 1.10 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชัยนาท
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้าพริกทรงเครื่อง

เมล่อน

เบญจรงค์

ภาพที่ 1.11 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจังหวัดจังหวัดลพบุรี

ไข่เค็มดินสอพอง

ดินสอพอง

ภาพที่ 1.12 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลพบุรี
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- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจังหวัดจังหวัดสระบุรี

กะหรี่ปั๊บ

ข้าวกล้อง

ขนมกระยาสารท

ภาพที่ 1.13 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสระบุรี
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี

ปลาช่อนแดดเดียว

กุนเชียงปลา

ขนมเปี๊ยะ

ภาพที่ 1.14 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสิงห์บุรี
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอ่างทอง

ผลิตภัณฑ์จักรสาน

ตุ๊กตาชาววัง

ภาพที่ 1.15 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอ่างทอง
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จากข้ อ มู ล รายได้ จ ากการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน
มีแนวโน้ม อัตราการจาหน่ายสู งขึ้น ทุ กปี โดยยอดจาหน่ายปี พ .ศ. 2563 มี มูลค่า 13,254 ล้านบาท โดยมี
อัตราขยายตัวสูงขึ้นจากปีพ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.75 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 11 ของประเทศ)
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได้สูงสุด รองลงมา ได้แก่จังหวัดลพบุ รี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง
จานวน จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี ตามลาดับ หากพิจารณาศักยภาพการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP แนวโน้มการจาหน่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแต่รายได้สูงไม่มากนัก ดังนั้น ควรจะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างของสินค้าและใช้แนวคิด
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผู้ประกอบการ

ภาพที่ 1.16 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒ นาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนั บสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.4.3) สถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จานวนวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของกลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2563 มีจานวน 128,765 ราย ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปี พ.ศ. 2562 เพียงร้อยละ 0.65 โดยกิจกรรม
การค้ากระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี
ทั้ งนี้ วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมส่ วนใหญ่ เป็ นร้านขายของช า ร้อยละ 10.61 รองลงมา คื อ การบริการ
ด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร้ อยละ 10.16 กิ จ กรรมการบริ ก ารอื่ น ๆ ส่ ว นบุ ค คล ร้ อยละ 7.18 ตามล าดั บ
ส่วนวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 มีจานวน 2,476 ราย ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปี พ.ศ. 2562 เพียงร้อยละ 1.65
ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจการปลูกข้าว ร้อยละ 9.73 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ร้อยละ 8.68 การปลูกผัก ร้อยละ
5.45 การเลี้ ย งแพะ ร้ อ ยละ 4.08 และการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากฟางและวั ส ดุ ถั ก สาน ร้ อ ยละ 4.08
ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2562 รายได้ ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มลดลงร้ อ ยละ 3.04 จากปี พ.ศ. 2561
และสั ด ส่ วนหนี้ สิ น ต่ อ รายได้ รวมมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากร้อ ยละ 32.61 ในปี พ.ศ. 2561 เป็ น ร้อ ยละ 32.94
ในปี พ.ศ. 2562 ส่วนกาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดแบบปริมาณ
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ลูกโซ่มีสัดส่วนร้อยละ 12.14 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 16 ของประเทศ) แสดงถึงบทบาทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมยังมีบทบาทน้อยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
ตารางที่ 1.34 จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2563
กลุ่มจังหวัด
พระนคร
พ.ศ. ประเทศ
ชัยนาท
ลพบุรี สระบุรี
ภาคกลางตอนบน
ศรีอยุธยา
2558 2,765,966
111,263
9,991
35,858 25,865 19,274
2559 3,004,679
124,908
14,952 40,078 25,722 23,488
2560 3,046,793
126,377
15,085 40,655 25,965 23,839
2561 3,070,759
127,090
15,162 40,790 26,078 24,173
2562 3,105,096
127,935
15,181 41,110 26,239 24,484
2563 3,134,442
128,765
15,250 41,418 26,414 24,757
ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สิงห์บุรี อ่างทอง
9,562
9,889
9,973
9,940
9,964
9,993

10,713
10,779
10,860
10,846
10,947
10,957

สรุปประเด็นสาคัญด้านการค้าและธุรกิจขนาดย่อม
มู ลค่ าภาคการค้ าของภาคกลางตอนบนโดยรวมมี การเติ บโตอย่ างสม่ าเสมอ มี รายได้ ต่ อ เนื่ อ งจาก
การท่องเที่ยวและแรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่าการค้าของภาคกลางตอนบนกระจุกตัวในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี ซึ่งภาคการค้า ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้เกิดการหยุดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้อุปสงค์ ในสินค้าลดลดง ยกเว้นสินค้า
ประเภทสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นและสินค้าประเภทน้าดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ และของสด ภาคการค้าต้องปรับตัว
สู่การเติบโตของธุรกิจ E-commerce ควบคู่กับด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งและกระจายสินค้ามากขึ้น
1.4) ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวและบริการ)
1.4.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวและบริการ) ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศั ก ยภาพกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบนด้ า นเศรษฐกิ จ (การท่ อ งเที่ ย วและบริก าร)
ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่ า รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
มีค่าเท่ากับ 34,943 ล้านบาท (ลาดับที่ 9 ของประเทศ) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับ ร้อยละ 0.57 (ลาดับที่ 18 ของประเทศ)
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับ ร้อยละ 2.72 (ลาดับที่ 16 ของประเทศ) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ เท่ากับ ร้อยละ 31.2 (ลาดับที่
17 ของประเทศ) และมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ)
แบบปริมาณลูกโซ่เท่ากับ ร้อยละ 3.8 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
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ตารางที่ 1.35 ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยวและการบริการ)
ที่
1
2

3

4

5

ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ค่าสถิติ

หน่วย

ลาดับ

(2562)รายได้จากการท่องเที่ยว
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
ตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
บริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
(2561)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบ
ปริมาณลูกโซ่

92,227

34,943

ล้านบาท

9

4.36

0.57

ร้อยละ

18

4.48

2.72

ร้อยละ

16

47.57

31.2

ร้อยละ

17

4.08

3.8

ร้อยละ

11

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

1.4.2) สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
(1) รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว ในปี พ.ศ.2562 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับ 34,943 ล้านบาท (ลาดับที่ 9 ของประเทศ) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ใน
อัตราที่ลดลง โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีร ายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเท่ากับ 19,154 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 54.81 ของรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด แต่จากการพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัดพบว่า จังหวัดสิงห์บุรี มีอัตรารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในปริมาณที่
สูงที่สุด ร้อยละ 5.40 รองลงมาคือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตามล าดั บ อย่ า งไรก็ ต ามสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนในปี 2563 ลดลงร้อยละ 65.19
หรือประมาณ 22,779 ล้ านบาท โดยรายได้จากผู้เยี่ยมเยื อนชาวไทยลดลงร้อยละ 59.64 หรือประมาณ
16,985 ล้านบาท และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติลดลงประมาณร้อยละ 89.65 หรือประมาณ 5,794
ล้านบาท
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ตารางที่ 1.36 รายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

พ.ศ. 2560
จานวน
ร้อยละการ
(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2561
จานวน
ร้อยละการ
(ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2562
จานวน
ร้อยละการ
(ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง

31,622.96

9.73

34,497

9.09

34,943

1.29

1,236.34
16,901.48
5,304.47
6,470.82
789.01
920.84
ทีม่ า : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

11.62
10.40
10.29
7.66
7.39
8.68

1,322
19,016
5,574
6,759
833
994

6.96
12.51
5.09
4.45
5.58
7.93

1,337
19,154
5,751
6,811
878
1,014

1.13
0.73
3.18
0.77
5.40
2.01

ภาพที่ 1.17 รายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2560 - 2562 จาแนกรายจังหวัด
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(2) จานวนผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว+นักทัศนาจร)
ในปี พ.ศ. 2562 จานวนนักท่องเที่ยว เท่ากับ 18,474,656 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจานวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเท่ากับ 7,631,557 คน
แต่จากการพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักท่องเที่ยวรายจังหวัดในปี พ.ศ.2562 พบว่า จังหวัด
สิ ง ห์ บุ รี รองลงมาคื อ จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง จั ง หวั ด สระบุ รี จั ง หวั ด ชั ย นาท และจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตามล าดั บ อย่ า งไรก็ ต ามสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้จานวนผู้เยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนในปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 57.10
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ตารางที่ 1.37 จานวนผู้เยี่ยมเยือน
พ.ศ. 2561
ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

จังหวัด

จานวน
(คน)

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

18,380,983

850,839
8,349,613
3,454,627
4,356,276
552,996
816,632
ทีม่ า : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ. 2562
จานวน
(คน)

พ.ศ. 2563

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

จานวน
(คน)

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

6.09

18,474,656

0.51

7,925,312

-57.10

3.06
9.41
2.95
3.60
3.75
5.32

853,942
8,292,809
3,531,853
4,390,001
577,495
828,556

0.36
-0.68
2.24
0.77
4.43
1.46

394,900
3,560,866
1,659,868
1,673,819
258,538
377,321

-53.76
-57.06
-53.00
-61.87
-55.23
-54.46

(3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว
ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,193.57บาท/คน/วัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.54 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากที่สุด รองมาคือ
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลิงหบุรี ตามลาดับ
ตารางที่ 1.38 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว
(หน่วย: บาท/คน/วัน)
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

พ.ศ. 2560
จานวน
ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2561
จานวน

พ.ศ. 2562

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

จานวน

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง

1,177.38

3.98

1,163.95

-1.14

1,193.57

2.54

931.73
1,629.87
1,079.80
1,410.69
1,040.05
972.15

3.07
5.05
4.52
3.71
3.46
3.42

1,077.68
1,763.86
1,124.17
1,083.13
901.62
1,033.25

15.66
8.22
4.11
-23.22
-13.31
6.29

1,084.62
1,812.60
1,156.89
1,109.62
932.61
1,065.09

0.64
2.76
2.91
2.45
3.44
3.08

ทีม่ า : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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(4) แหล่งท่องเที่ยว
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น ได้แก่
จังหวัดชัยนาท
คาขวัญจังหวัดชัยนาท
“หลวงปู่ศขุ ลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”
“สวน นกชัยนาท” สถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
เนื้ อที่ ถึง 248 ไร่ ได้มีการพั ฒ นาปรับ ปรุงเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่าง
มาก

ภาพที่ 1.18 สวนนกชัยนาท

“เขื่อนเจ้าพระยา” เป็นเขื่อนทดน้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น
เป็ น แห่ ง แรกของประเทศไทย ตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณคุ้ ง บาง
กระเบียน หมู่ที่ 4 ตาบลบางหลวง อาเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชด าเนิ น เป็ น องค์ ป ระธานเปิ ด เขื่ อ นเจ้ า พระยา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ภาพที่ 1.19 เขื่อนเจ้าพระยา

เขื่อนเจ้าพระยามีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร ติดตั้งบาน
ประตู เหล็ ก รูป โค้ งสู ง 7.50 เมตร มี ช่ อ งระบายให้ น้ าไหลผ่ านขนาดกว้ าง 12.50 เมตร จ านวน 16 ช่ อ ง
ประตูน้าสาหรับเรือสัญ จรติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ยาว 170.50 เมตร เรือขนาดใหญ่ สามารถ
ผ่านเข้าออกได้ บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร รับรถน้าหนักบรรทุกไม่เกิน 20 ตัน และมีทางระบายน้าล้น
ฉุกเฉินสร้างบนคันกั้นน้าซ้ายมือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อช่วยระบายน้าเมื่อ
เกิดอุทกภัย อัตราการระบายน้าผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่การปล่อยน้าจะ
ควบคุมให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อมิให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่าริมแม่น้าเจ้าพระยา
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“วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” พระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยู่ที่
บ้ านท้ ายเมื อง ตาบลชัยนาท อาเภอเมื องชัยนาท ภายใน
วัดมีเจดีย์พ ระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ท องบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ภาพที่ 1.20 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

“วัดธรรมามูล ” ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา ตาบลธรรมามูล อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สร้างสมั ยกรุงศรีอยุธยา มี พ ระพุ ท ธรูป ปางห้ ามญาติ นามว่า
“หลวงพ่ อ ธรรมจั ก ร” เป็ น พระพุ ท ธรู ป ส าคั ญ มี ป ระชาชน
เลื่อมใสและมีการจัดงานนมัสการเป็นประจาทุกปี
ภาพที่ 1.21 วัดธรรมามูล

“วัดปากคลองมะขามเฒ่า” ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า
(แม่ น้ าท่ าจี น ) สาเหตุ ที่ เรี ย กว่ า "วั ด ปากคลองมะขามเฒ่ า"
เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่ง ริมแม่น้าเจ้าพระยา
หน้ าวัด วัดนี้เป็ นวัดเก่าแก่มีทิ วทั ศน์ที่ สวยงามน่ ารื่นรมย์ และ
มีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วย วัดนี้มีความสาคัญ คือ เป็นวัดที่เคย
มีพระเกจิอาจารย์ชอื่ ดังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ คือ "พระครูวิมลคุณากร
(ศุ ข )" หรื อ ที่ ช าวบ้ านรู้ จั ก ในนาม "หลวงปู่ ศุ ข " เกจิ อ าจารย์
ที่ประชาชนทั่วไป ต่างเลื่อมใสศรัทธาท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์
ภาพที่ 1.22 วัดปากคลองมะขามเฒ่า
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“อนุ สาวรี ย์ ขุ น สรรค์ ” ตั้ งอยู่ หน้ าที่ ว่ าการอ าเภอสรรคบุ รี
ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท 20 กิโลเมตร ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสีย
กรุงเป็นครั้งที่ 2 ได้เกิดวีรชนค่ายบางระจัน ซึ่งได้รวมตัวกันต่อสู้กับพม่า
โดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้นา ขุนสรรค์ก็เป็นหนึ่งในผู้นาชาวบ้าน
บางระจั น ที่ ร่ วมกั น ต่ อสู้ กั บ พม่ าอย่ างกล้ าหาญเชื่ อกั นว่ าขุ น สรรค์
ชาวเมืองสรรคบุรีมีตาแหน่งเป็นกานันปกครองเมืองสรรค์ได้รวมไทยอาสา
ป้องกั นชาติออกรบเป็ นหน่ วยกล้ าตายเข้าต่ อสู้กับทั พพม่ าถึ ง 7 ครั้ง
แต่ไม่สาเร็จ เนื่องจากมีกาลังน้อยและถูกโต้ตอบด้วยปืนใหญ่ และปืนเล็ก
จนในที่สุดขุนสรรค์และพรรคพวกก็เสียชีวิตหลังจากที่ได้พยายามต่อสู้กับ
ทัพพม่าอย่างห้าวหาญ แม้จะทาการไม่สาเร็จแต่ก็ได้ฝากชื่อเสียงไว้ให้ชน
รุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ
ภาพที่ 1.23 อนุสาวรีย์ขุนสรรค์
“วัดพิชัยนาวาส” (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ 10 บ้านบ้านเชี่ยน ตาบลบ้านเชี่ยน อาเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาทห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 กิโลเมตร
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3211 กิโลเมตรที่ 2-3 สันนิษฐาน
ว่ าสร้ างในสมั ยอยุ ธยาตอนกลาง มี อายุ ไม่ ต่ ากว่ า 300 ปี
ภ า ย ใ น พ ร ะ อุ โบ ส ถ ซึ่ ง ส ร้ า ง ไว้ ก ล า ง ส ร ะ น้ า
มี พระประธาน คื อ “หลวงพ่ อโต” เป็ นพระพุ ทธรูปปางป่ า
เลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 54
เซนติ เมตร สั นนิ ษฐานว่ าระหว่ างสร้ างพระประธานองค์ นี้
บ้ านเมื องเกิ ดระส่ าระสายจากสงคราม เพราะเป็ นพื้ นที่ ซึ่ ง
กองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน
ภาพที่ 1.24 วัดพิชัยนาวาส

ภาพที่ 1.24 วัดพิชัยนาวาส
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คาขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้า เลิศล้ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”
“วั ด ใหญ่ ชั ย มงคล” สั น นิ ษ ฐานว่าเมื่ อ พ.ศ.
1900 พระเจ้ า อู่ ท องทรงสร้ า ง วั ด ป่ า แก้ ว ขึ้ น ตรงที่
พระราชทานเพลิงศพ เจ้าแก้วเจ้าไท ในการสร้างวัดป่า
แก้วได้ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นคู่กับพระวิหาร ต่อมา พ.ศ.
2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสริมพระเจดียใ์ ห้
ใหญ่ แ ละสู งขึ้ น พร้ อ ม ๆ กั บ การสร้ า งเจดี ย์ ยุ ท ธหั ต ถี
ที่ตาบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรี พระราชทาน
นามวัดเสียใหม่ว่า วัดชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัด
ใหญ่ชัยมงคล

ภาพที่ 1.25 วัดใหญ่ชัยมงคล

“วัดมงคลบพิ ตร” พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ องค์หนึ่งในประเทศไทย ครั้นถึง
แผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะ
อสนีบาตทาให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตรเสียหาย จึง
โปรดให้ก่อสร้างใหม่ แปลงเป็นพระวิหารแทน เมื่อเสียกรุง
ครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกไฟไหม้ พระวิหารและ
องค์พระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์ ใหม่ บริเวณข้างวิหาร
พระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นสนามหลวงใช้
เป็นที่สาหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์
และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ
ภาพที่ 1.26 วัดมงคลบพิตร

“วังช้างอยุธยา” (ปางช้างอยุธยาแลเพนียด) วังช้างอยุธยา หรือปางช้าง
อยุธยาแลเพนียด ตั้งอยู่ข้างคุ้มขุนแผน นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสกับ
ความตื่นเต้นบนหลังช้าง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งช้างชมโบราณสถาน เริ่มต้นที่
วั ด มงคลบพิ ต ร เส้ น ทางระยะสั้ น ใช้ เ วลาประมาณ 10 นาที ผ่ า น
ศาลหลักเมือง วัดเกษ คุ้มขุนแผน วัดพระราม ส่วนเส้นทางระยะยาวใช้
เวลาประมาณ 20 นาที ผ่านอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง และบึงพระราม
ภาพที่ 1.27 วังช้างอยุธยา
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“วัดมหาธาตุ” วัดมหาธาตุ สร้างในสมัยของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของ
พระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งมี
อิทธิพลของขอม ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริม
ใหม่ปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้
ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดย โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่
ขณะนี้ ยอดพั งลงมาเหลื อ เพี ย งชั้ น มุ ขเท่ านั้ น เมื่ อ พ.ศ.
2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่ งนี้ ได้ของ
โบราณหลายชิ้น ที่สาคัญคือผอบศิลา ภายในมีสถูป 7 ชั้น
แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดา ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน
และทองคา
ภาพที่ 1.28 วัดมหาธาตุ

“วั ด มเหยงคณ์ ” เดิ ม เป็ น พระอารามหลวง และกลายเป็ น วัด ร้างไปภายหลั งกรุงศรีอยุ ธยาแตก
เมื่อ พ .ศ. 2310 วัดนี้ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตาบลหันตรา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่นอกเขตเมืองมาทางทิศตะวันออก ถ้าเดินทางมาจาก
ถนน สายเอเชีย แยกเข้าสู่ถนนโรจนะเพื่อมุ่งเข้าเกาะ
เมือง พอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้มเลี้ยวขวาอ้อมวงเวียนมา
ตามถนนระยะทางประมาณ 1.5 กิ โลเมตร ก็ จ ะถึ ง
ทางเข้าวัดมเหยงคณ์ จะมองเห็นผนังอุโบสถก่อด้วยอิฐ
สีแดงตระหง่านแต่ไกลศรีอยุธยา
ภาพที่ 1.29 วัดมเหยงคณ์

“วัดพระศรีสรรเพชญ์” ในปัจจุบันส่วนที่เห็นเด่นชัด คือส่วนของเจดีย์สามองค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิ ของกษัตริย์
อยุธยาทั้ง 3 พระองค์เอาไว้ ซึ่งถ้าเข้ามาจากบริเวณ
วิหารมงคลบพิตร เจดีย์องค์ขวามือจะเป็นที่บรรจุ
พระบรมอั ฐิ ข องสมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ
องค์กลาง คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และ
องค์ซ้ายคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 วัดพระศรีสรร
เพชญ์ เป็ นวั ดที่ ใช้ ประกอบพิ ธี ส าคั ญ ต่ าง ๆ ของ
บ้ า นเมื อ ง จึ ง เป็ น วั ด ในเขตพระราชวั ง ที่ ไ ม่ มี
พระสงฆ์อยู่จาพรรษา
ภาพที่ 1.30 วัดพระศรีสรรเพชญ์
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“วัดไชยวัฒนาราม” พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้น พ.ศ.2173 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระมารดาและเพื่อราลึกเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่มีพระปรางค์
ศรีรัตนมหาธาตุ และเจดีย์เรียงรายตามพระ
ระเบียงคดรอบพระปรางค์ ความสาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของ
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ กวีเอกสมัยอยุธยาตอน
ปลายกั บ เจ้ า ฟ้ า สั ง วาลซึ่ ง ต้ อ งพระราช
อาญาโบยจนสิ้ น พระชนม์ ในรัชสมั ยของ
พระเจ้าบรมโกศ
ภาพที่ 1.31 วัดไชยวัฒนาราม

“วัดหน้าพระเมรุ” มีชื่อเดิมว่า วัดพระเมรุราชิกา
ราม พระองค์ อิ น ทร์ ใ นรั ช กาลสมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี ที่ 2
ทรงสร้ า งเมื่ อ พ.ศ. 2046 เป็ น วั ด เดี ย วในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ที่ไม่ถูกพม่าทาลายและยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ พระประธาน
ในอุโบสถเป็นพระพุ ทธรูปทรงเครื่องหล่อสาริดขนาดใหญ่
ที่สุดและมีความงดงามมาก

ภาพที่ 1.32 วัดหน้าพระเมรุ

“วัดพุ ทไธศวรรย์ ” วัดนี้สร้างขึ้นบริเวณ
ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อู่ ท องอพยพมาสร้ า งเมื อ งใหม่
เดิมบริเวณนี้เรียกว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก"
ซึ่งเป็นตาหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
ภายในวัดมี สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระปรางค์ประธาน
องค์ใหญ่เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นผสมศิลปะ
ขอม มีระเบียงล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระปูน
ปั้นนับร้อยองค์ ด้านข้างพระปรางค์มีมณฑปอย่าง
ละหลัง เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปาง
มารวิชัย

ภาพที่ 1.33 วัดพุทไธศวรรย์

51

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

“วัด นิ เวศธรรมประวั ติ ราชวรวิ ห าร” รัชกาลที่ 5 โปรดให้ ส ร้างขึ้ น เลี ยนแบบโบสถ์ฝ รั่งเมื่ อ พ.ศ. 2421
เพื่ อ ประกอบศาสนกิ จ ซึ่ งเสมื อ นเป็ น วัด หลวงที่
เคียงคู่กับพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถวัดนี้
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ลักษณะเด่น
คือ มียอดแหลมสูง ผนังพระอุโบสถประกอบด้วย
กระจกสี เพื่ อ ให้ แ สงผ่ า น เข้ า มาเป็ น สี ต่ า ง ๆ
พระประธานออกแบบโดยพระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ
พ ระองค์ เ จ้ า ประดิ ฐ วรการ มี น ามว่ า "พ ระ
พุทธนฤมลธรรมโวภาส" ปางสมาธิประทั บในซุ้ ม
เรือนแก้ว หน้าตักกว้าง 22 นิ้ว สูงจากรากฐานพระ
รัศมี 36 นิ้ว
ภาพที่ 1.34 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
“พระราชวั ง บางปะอิ น ” สร้ า งขึ้ น ในสมั ย พระเจ้ า ปราสาททองในปี พ.ศ. 2175 และให้ ขุ ด สระน้ าขึ้ น
กลางเกาะบางปะอิน สร้างพระที่นั่งไอศวรรย์
ทิ พ ยอาสน์ ขึ้ น ริ ม สระ เมื่ อกรุ ง แต กจึ ง
ถู ก ปล่ อ ยให้ ทิ้ ง ร้ า ง จนถึ ง รั ช กาลที่ 4 ได้ มี
การบู รณะขึ้นมาใหม่ และในสมัยรัชกาลที่ 5
โปรดเกล้ า ให้ ส ร้ า งพระที่ นั่ งต่ า งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
หลายองค์ เพื่ อ ใช้ เป็ น ที่ ป ระทั บ และออกว่ า
ราชการในการเสด็จประพาสอยุธยา และใช้
เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง
ภาพที่ 1.35 พระราชวังบางปะอิน

“ตลาดน้ าอโยธยา” มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 70 ไร่ นั บ เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในจังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา ก่ อตั้ งขึ้ น
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ ที่ จะให้ ส ถานที่ แ ห่ งนี้ เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยว และศึกษาเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา ทั้งด้านการแต่งกาย สถาปัตยกรรม
ที่งดงาม และคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
การละเล่ น และแสดงพื้ น บ้ า น ของกิ น ของใช้ ใ น
ยุคเก่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ๆ ที่เรียบง่าย
นั บ เป็ น จุ ด ศู น ย์ ร วมนั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่จะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และ
ทัศนียภาพอันงดงามตามแบบฉบับของคนไทย
ภาพที่ 1.36 ตลาดน้าอโยธยา
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“ตลาดน้ าทุ่ งบั วชม” ตั้ งอยู่ บ นเนื้ อที่ 18 ไร่ เป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ทั้ ง ทางด้ า นวิ ถี ชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม ที่เน้นความงดงามด้านสถาปัตยกรรม
การตกแต่ ง ร้ า นค้ า รวมถึ ง การแต่ ง กาย ภายใน
จาหน่ ายสิน ค้ าที่ เป็ น ของดี ของขึ้ น ชื่อ รวมถึงของ
ฝากจากอยุธยา สินค้า Handmade นอกจากนี้ยังมี
การแสดงและการละเล่ น พื้ น บ้ านที่ ห าดู ได้ ย ากใน
ปัจจุบันอีกด้วย
ภาพที่ 1.37 ตลาดน้าทุ่งบัวชม

“พุ ท ธอุ ท ยานมหาราช หลวงปู่ ท วด อยุ ธ ยา”
เป็นสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด องค์ใหญ่ที่สุดใน
โลก และนับว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
เช่นกัน มีขนาดหน้าตัก กว้าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51
เมตร สร้างจากปูนหุ้ มสัมฤทธิ์เคลือบสีทอง แต่เดิมในอดีต
พื้ น ที่ บ ริ เว ณ นี้ เป็ น เส้ น ท า ง เดิ น ทั พ ข อ ง ส ม เด็ จ
พระนเรศวรมหาราช ด้ ว ยเหตุ นี้ เองจึ ง เป็ น ที่ ม าของชื่ อ
ภาพที่ 1.38 พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด อยุธยา
"พุทธอุทยานมหาราช"
“พระราชวั งโบราณ” เมื่ อ สมเด็ จพระรามาธิ บ ดี ที่ 1 (พระเจ้ าอู่ ท อง) ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุ ธยาขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ. 1893 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่ง 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์
มหาปราสาท และ พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ในเขตวัดพระศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระที่ นั่ งมั งคลาภิ เษกมหาปราสาทและพระที่ นั่ งตรี มุ ข ด้ วย พระราชวั งระยะแรกนี้ เป็ น ที่ ป ระทั บ ของ
พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ เป็นเวลา 98 ปี ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ
เมื่อ พ.ศ. 1991 ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่ พระที่นั่ง 3 องค์นั้น ให้เป็นพุทธาวาส หรือก็คือวัดพระศรีสรรเพชญ์
แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิมใกล้แม่น้าลพบุรี คูเมืองด้าน
เหนือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทและพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท เป็นพระที่นั่ง 2
องค์แรก มีพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งซึ่งสร้างในเขตนี้
แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างในรัชสมัยใด ก็คือ

ภาพที่ 1.39 พระราชวังโบราณ
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พระที่นั่งมังคลาภิเษก หรือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระมหาปราสาท 3 องค์นี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
16 พระองค์ เป็นเวลา 182 ปี ในสมั ยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงขยายให้วังหลวงกว้างขวางมากขึ้น
กว่ า เดิ ม โดยให้ เขตพระราชวั งไปเชื่ อ มติ ด กั บ วั ด
พระศรีสรรเพชญ์ แล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหา
ปราสาทเพิ่มอีก 2 องค์ คือพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์
และ พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ต่อมาในรัชสมัยของ
สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช ทรงสร้ างพระที่ นั่ ง
บรรยงก์รัตนาสน์ขึ้นเป็นที่ประทับอีกองค์หนึ่ง ดั งนั้น
วังหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายมีพระมหาปราสาทรวม
ทั้ งสิ้ น 6 องค์ เป็ นที่ ประทั บของ พระมหากษั ตริ ย์
10 พระองค์ เป็นเวลา 137 ปี จนเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ
พ.ศ. 2310
ภาพที่ 1.40 พระที่นั่งมังคลาภิเษก
“วัดภูเขาทอง”เป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากวัดหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในเทศกาลไหว้พระเก้าวัด พระเจ้าหงสาวดี
บุ เรงนองเป็ น ผู้ ส ร้ างภู เขาทองขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2112 คราวยกทั พ มาตี ก รุ งศรี อ ยุ ธยา ในเวลาที่ ป ระทั บ อยู่
พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย โดยรูปแบบของ
ฐานเจดีย์มีลักษณะ คล้ายกับแบบมอญพม่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทาได้เพียงรากฐาน
แล้วยกทัพกลับ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพระราชวังหลวงไปประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถใช้
เส้นทางเดียวกับทางไปจังหวัดอ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 309 กิโลเมตรที่ 26 จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายไปวัดนี้
วัดภูเขาทองนี้หนังสือคาให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า ได้
สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเมื่อปี พ.ศ. 1930
ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืน
มาเมื่อ พ.ศ. 2127 จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้
เหนื อฐานแบบมอญและพม่ าที่ สร้ างเพี ยงรากฐานไว้
ณ สมรภูมิทุ่งมะขามหย่อง ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏ
เหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น เจดีย์ภูเขาทองจึงมี
ลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน
ภาพที่ 1.41 วัดภูเขาทอง
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“อนุสาวรีย์นายขนมต้ม” ในพงศาวดารมีข้อความตอนหนึ่งว่า "เมื่อพระเจ้ามังระโปรดให้ปฏิสังขรณ์และก่อเสริม
พระเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งเป็นการใหญ่ นั้น ครั้นงานสาเร็จลงในปี พ.ศ. 2317 พอถึงวันฤกษ์งามยามดี
คือวันที่ 17 มีนาคม จึงโปรดให้ทาพิธียกฉัตรใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์ แล้วได้ทรงเปิดงานมหกรรมฉลอง
อย่างมโหฬาร ขุนนางพม่า กราบทูลว่า "นักมวยไทยมีฝีมือดียิ่งนัก" พระเจ้ามังระจึงตรัสสั่งให้เอาตัวนายขนมต้ม
นักมวยดีมีฝีมือตั้งแต่ครั้งกรุงเก่ามาถวาย พระเจ้ามังระได้ให้จัดมวยพม่าเข้ามาเปรียบ กับนายขนมต้ม โดยจัดให้ชก
ต่อหน้าพระที่นั่ง ปรากฏว่านายขนมต้มชกพม่า
ไม่ทันถึงยกก็แพ้ถึงเก้าคนสิบคนก็สู้ไม่ได้ พระ
เจ้ามังระทอดพระเนตรยกพระหัตถ์ตบพระอุระ
ตรัสสรรเสริญนายขนมต้มว่า “คนไทยนี้มีพิษสง
รอบตัว แม้มือเปล่ายังเอาชนะคนได้ถึงเก้าคน
สิบคน นี่หากว่ามีเจ้านายดี มีความสามัคคีกัน
ไม่ขัดขากันเอง และไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัว
และโคตรตระกูลแล้ว ไฉนเลยกรุงศรีอยุธยาจะ
เสียทีแก่ขา้ ศึก ดั่งที่เห็นอยู่ทุกวันนี้..
ภาพที่ 1.42 อนุสาวรีย์นายขนมต้ม

จังหวัดลพบุรี
คาขวัญจังหวัดลพบุรี
“วังนารายณ์คบู่ ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์”
“พระนารายณ์ ราชนิเวศน์ ” ของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชเป็น ที่ ประทับ เมื่ อ พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว (รัช กาลที่ 4) โปรดเกล้ าฯ ให้
ซ่ อ มแซมขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ราชธานี ชั้ น ใน และ
พระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”

ภาพที่ 1.43 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
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“พระปรางค์ ส ามยอด” ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น ดิ น
ด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ
เป็ น ปรางค์ เรี ย งต่ อ กั น 3 องค์ เป็ น ศิ ล ปะเขมร
แบบบายนซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้าง
ด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าเป็นเทวสถานของขอม
ในพุทธศาสนาลัทธิมหายานต่อมาได้ดัดแปลงเป็น
เท วส ถาน โด ย มี ฐาน ศิ วลึ งค์ ป ราก ฏ อ ยู่ ใน
องค์ ป รางค์ ทั้ งสามปรางค์ จ นกระทั่ งถึ งรั ช สมั ย
สมเด็ จ พระนารายณ์ ฯ จึ ง ได้ บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์
พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา

ภาพที่ 1.44 พระปรางค์สามยอด

“ศาลพระกาฬ” ตั้ ง อยู่ ริ ม ทางรถไฟด้ า นทิ ศ
ตะวันออกของพระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของ
ขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง เรียกกัน
มาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง”
ภาพที่ 1.45 ศาลพระกาฬ

“ป้อมชัยชนะสงคราม” ตั้งบริเวณหมู่ 8 ตาบล
ป่ าตาล อ าเภอเมื อ ง จังหวัด ลพบุ รี อยู่ ท างทิ ศ
ตะวัน ออกของสถานี รถไฟลพบุ รี ลักษณะเป็ น
ป้ อ มทรงสู งใหญ่ จ ากพื้ น ดิ น ประมาณ 10 เมตร
ซึ่งภายในป้อมยังมีเชิงเทินไว้สาหรับทหารเดินยาม

ภาพที่ 1.46 ป้อมชัยชนะสงคราม
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“เขื่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ์ ” ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นแก่ ง เสื อ เต้ น ต าบลหนองบั ว เขื่ อ นป่ า สั ก - ชลสิ ท ธิ์ เป็ น ชื่ อ ที่
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว พระราชทาน
ให้กับเขื่อนแห่งนี้ สร้างภายใต้โครงการพัฒนา
ลุ่ม แม่ น้ าป่ าสั ก อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ
เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย มี ค วามยาว 4,860 เมตร ความสู ง ที่
จุดสูงสุด 36.50 เมตรปริมาณกักเก็บน้า 765
ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาพที่ 1.47 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

“ทุ่งทานตะวัน” ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วง
เดือนพฤศจิกายน – มกราคม โดยแหล่งปลูกทานตะวัน
จะกระจายอยู่ในเขตอาเภอเมือง อาเภอพัฒนานิคม
อาเภอโคกสาโรง

ภาพที่ 1.48 ทุง่ ทานตะวัน

“เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลั งกา” ตั้งอยู่ที่บ้าน
ลังกาเชื่อม ตาบลสาสนธิ ตาบลกุดตาเพชร มีพื้นที่
ทั้ งสิ้ น ป ระ ม าณ 9 6 ,8 7 5 ไร่ เป็ นป่ าต้ นน้ า
ของแม่น้าลาสนธิ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

ภาพที่ 1.49 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
ภาพที่ 1.49 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
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“พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว” ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตาบลห้วยขุนราม
เป็ น แหล่ ง โบราณคดี ม นุ ษ ย์ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ อายุ
ประมาณ 2,500 - 3,000 ปี ประมาณยุ ค “บ้ านเชี ยงตอน
ปลาย”
ภาพที่ 1.50 พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว

“อ่างซับเหล็กหรือห้วยซับเหล็ก ” เป็นอ่างเก็บน้าตาม
ธรรมชาติที่มี ม าแต่โบราณมี ลักษณะเป็น ทะเลสาบใน
วงล้ อ มของขุ น เขาอยู่ ใ นเขตต าบลนิ ค มสร้ า งตนเอง
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร กล่าวกันว่า
สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ พระองค์โปรดให้ช่าง
ชาวฝรั่งเศสและช่างชาวอิตาเลี่ยนเป็นผู้วางท่อส่งน้าจาก
อ่างซับเหล็กนามาใช้ในเขตพระราชฐาน
ภาพที่ 1.51 อ่างซับเหล็กหรือห้วยซับเหล็ก

จังหวัดสระบุรี
คาขวัญจังหวัดสระบุรี
“พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนาล้าแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียว
กะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง”
สถานทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญของจังหวัดสระบุรี
จั ง หวั ด สระบุ รี ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เวณรอยต่ อ ระหว่ า งภาคกลางและภาคอี ส าน เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง
ที่ มี ท รัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ทั้ งด้ านพุ ท ธศาสนา ประวั ติ ศ าสตร์ ประเพณี และแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ทางธรรมชาติอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวั นเดียว
และมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละฤดู ทาให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี ปัจจุบัน
จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวที่สระบุรีกันมาก
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“วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร” ตั้งอยู่ที่ตาบลขุนโขลน อาเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมือง
จั ง หวัด ประมาณ 28 กิ โลเมตร มี ท างเลี้ ย วซ้ ายก่ อ นถึ งอ าเภอพระพุ ท ธบาทเข้า ไปประมาณ 1 กิ โลเมตร
เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูช นียสถานที่
สาคัญคือ " รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพั นธคีรีรอย
พระพุ ทธบาท มี ค วามกว้ า ง 21 นิ้ ว ยาว 60 นิ้ ว
ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรง
เห็ น ว่ า เป็ น รอยพระพุ ท ธบาทตามลั ก ษณ ะ 108
ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบ
ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท ไ ว้ ต่ อ ม า ไ ด้ มี ก า ร ส ร้ า ง
ต่ อ เติ ม กั น อี ก ห ล าย ส มั ย แ ล ะ ยั งพ บ ร อ ย จ ารึ ก
พระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหิ นขนาดใหญ่ สู งจาก
พื้น 160 เซนติเมตร
ภาพที่ 1.52 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

“วัด ไผ่ล้ อม” สร้ างขึ้ น เป็ น วัด นั บ ตั้งแต่ ประมาณ
พ.ศ. 2212 สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้มีนามตามชื่อหมู่บ้าน
เป็ นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุ งคามสีมาแล้ ว ประมาณ
พ.ศ. 22 22 ตามหลักฐานบันทึกไว้ในทะเบียนของวัด แจ้ง
ว่ า ตั้ ง อยู่ เลขที่ 16 หมู่ ที่ 1 ต าบล (สิ บ ต๊ ะ ) สวนดอกไม้
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สร้างประมาณปี พ.ศ. 2122
สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ส่ ว นหลั กฐานอื่น ไม่ มีผู้ ใดได้จ ด
บันทึกไว้ ถาวรวัตถุก็ไม่หลงเหลือไว้ให้ศึกษาค้นคว้าได้
ภาพที่ 1.53 วัดไผ่ล้อม

“วั ด เขาวง” ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ านเขาวง หมู่ 5 ต าบลเขาวง
อ า เภ อ พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท ห่ า ง จ า ก ตั ว อ า เภ อ
พระพุทธบาท ประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ปากถ้ามีอักษร
ม อ ญ โ บ ร า ณ ( ปั ล ล ว ะ ) ซึ่ ง เ ป็ น แ บ บ
อั ก ษรของชาวอิ น เดี ย ฝ่ ายใต้ ปรากฎ มี ในภาคกลาง
และภ าคใต้ ข องประเทศไทยในสมั ย ก่ อ นสุ โ ขทั ย
จนวิ วั ฒ นาการมาเป็ น อั ก ษรขอมและมอญโบราณ
ซึ่งพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงนามาดัดแปลงประดิษฐ์
เป็ น ต้ น ก า เนิ ด อั ก ษ ร ไ ท ย จ น ถึ ง ทุ ก วั น นี้
ภาพที่ 1.54 วัดเขาวง
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อักษรจารึกถ้านารายณ์ มีข้อความ 3 บรรทัด ถูกจารึกในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 (ยุคทวาราวดี) ในยุคนั้น
ชนชาติมอญมีอานาจรุ่งเรือง อักษรจารึก เขียนเป็นคาบอกร้อยแก้ว กรมศิลปากรแปลไว้ว่า
“กัณทราชัย ผู้ตั้งแคว้นอนุราธปุระ ได้มอบให้พ่อลุงสินาธะ
เป็นตัวแทนพร้อมกับชาวเมือง (อนุราธปุระ) จัดพิธีร้องรา
เพื่อเฉลิมฉลอง (สิ่ง) ซึ่งประดิษฐานไว้แล้วข้างในนี้”
“น้ าตกเจ็ ด สาวน้อย” มีพื้น ที่ส่ วนมากเป็นภู เขา
สลับซับซ้อน สลับกับพื้นราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง
สภาพป่ า ทั่ ว ไปเป็ น ป่ า ปลู ก และผื น ป่ า ที่ ฟื้ น ฟู ตั ว เองตาม
ธรรมชาติ แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกทา ลายบุกรุกป่ามาก่อนและ
ได้รับการปลูกทดแทนฟื้นฟูในภายหลัง พื้นที่บางส่วนอยู่ใน
เขตสวนป่าหลังเขา-ท่าระหัด
ภาพที่ 1.55 น้าตกเจ็ดสาวน้อย

“ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ” หรือ องค์การส่ง เสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตั้งอยู่ที่ถนน
มิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ ฝั่งตรงข้ามกับตลาด อ.ส.ค. สถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยง
โคนมของ ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนม
ของชาวเดนมาร์คเป็ นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลเดนมาร์ค และสมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์คได้ร่วมใจกัน
น้อมเกล้าถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์ม โคนม และศูนย์ฝึกอบรม
การเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์คขึ้นที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระเจ้าเฟรดเดอริค พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 ของประเทศเดนมาร์คได้เสด็จเปิดฟาร์มโคนม เมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2505 ต่อมาได้โอนกิจการทั้ งหมดให้รัฐบาลไทย และให้จัดเป็น "องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย" (อ.ส.ค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
อาชี พ การเลี้ ย งโคนมและรั บ ซื้ อ นมดิ บ จากเกษตรกรมา
แปรรูป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม (อ.ส.ค.) เปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ าชม
ฟาร์ ม โคนมไทยเดนมาร์ ค เพื่ อ ให้ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร และจุดเรียนรู้ด้านโคนมอย่างครบวงจรสาหรับ
ประชาชนที่สนใจทั่วไป กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
ในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้
ภาพที่ 1.56 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
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“อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น ” อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่
มีที่ราบในหุบเขา ยอดที่สูงที่สุดคือ เขาครก สูงประมาณ 329 เมตร เป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงที่สุดสามารถมองเห็น
ภูมิทัศน์ที่สวยงามรอบ ๆ ตัวเมืองสระบุรี และอาเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่ส่องกล้องดูความเคลื่อนไหวของ
ฝ่ายตรงข้ าม สภาพพื้ น ที่ ยังคงความอุ ด มสมบู รณ์
ตามธรรมชาติ สั ต ว์ ป่ า ที่ พ บมี อ ยู่ ห ลายชนิ ด เช่ น
ไก่ฟ้า ไก่ป่า เก้ง ลิง หมูป่า และนกชนิดต่าง ๆ เช่น
เขียวคราม กระรางหัวหงอก โพระดก บั้งรอกใหญ่
รวมทั้งผีเสื้อนานาชนิด ภายในบริเวณอุทยานฯ มี
น้าตกหลายแห่ง ได้แก่ น้าตกสามหลั่น เป็นลานหิน
กว้างเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้นมองดูคล้ายบันได ซึ่ง
เป็นที่มาของชื่อน้าตก อยู่ห่างจากที่ทาการอุทยานฯ
ภาพที่ 1.57 อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น
ประมาณ 300 เมตร น้าตกโพธิ์หินดาษ ห่างจากที่ทา
การประมาณ 300 เมตร เป็นน้าตกชั้นเดียวเตี้ย ๆ สามารถลงเล่นน้าได้บริเวณน้าตกเป็นลานหินกว้าง มีต้นโพธิ์แผ่
กิ่งก้านสาขา และต้นน้าที่ไหลมายังน้าตกโพธิ์หินดาดยังไหลไปสู่น้าตกโตนรากไทร ซึ่งห่างจากที่ทาการอุทยานฯ
ประมาณ 400 เมตร เป็นน้าตกชั้นเดียวตกลงมาจากหน้าผาหินสูง 7 เมตร สู่แอ่งน้าเบื้องล่างรอบ ๆ แอ่งน้ามีโขด
หินน้อยใหญ่ใช้เป็นที่นั่งชมน้าตกได้
“หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี ” พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาวไทยวนที่อยู่ในภาคกลาง ที่รวบรวมเรือนไม้ทรงไทยโบราณอายุประมาณ 80 – 100 ปี และเรือ
ลุ่มน้ าป่ าสัก โดยอาจารย์ท รงชัย วรรณกูล ซึ่งเป็ นเจ้าของเรือนและพื้ น ที่ตั้งปณิ ธานในการอนุ รักษ์ ไว้เพื่ อ
สืบสานวัฒนธรรมไทยวนและต้อ งการให้เป็นศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนาแก่คนในบริเวณภาคกลาง
เป็ นเวลานานกว่ า 50 ปี ที่ อาจารย์ ท รงชั ยได้ สะสมทั้ งวัตถุ เรือน ความรู้และภู มิ ปั ญ ญาทางด้ านศิ ลปะและ
วั ฒ นธรรมไทยวนไว้ และได้ ถ่ ายทอดสู่ ลู กหลานชุ มชนไทยวนในเสาไห้ และชาวจั งหวั ด สระบุ รี และได้ รั บ
การเผยแพร่ ไปสู่ สถาบั นการศึ กษาระดั บต่ าง ๆ ตลอดถึ งนั กท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมจากทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยอาจารย์ได้ใช้กาลังกายและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู้สถาปัตยกรรม
ศาสตร์เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยมีการจัดการ
ตามวิถีทางเฉพาะตัวที่ ไม่อิงหลักวิชาการ แต่เป็ นการ
สะสมความรู้ ด้ ว ยตนเองและถ่ า ยทอดออกมาเป็ น
รู ป ธรรมของการจั ด แสดงวั ต ถุ ที่ ป ราศจากการแสดง
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และความรู้เพื่อการสื่อสารหรือ
ประจักษ์ได้ตามลักษณะพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์ศึกษาที่จัด
แสดงและสร้างสื่ อและฐานข้ อมู ลเพื่ อการเรียนรู้และ
เข้าถึงได้ดว้ ยตัวนักท่องเที่ยว
ภาพที่ 1.58 หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
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“วั ด พระพุ ท ธฉาย” ตั้ ง อยู่ เชิ ง เขาพุ ท ธฉาย ในเขตอ าเภอเมื อ งสระบุ รี ซึ่ ง ปรากฏรอยภาพเงา
พระพุทธเจ้าในลักษณะประทับยืนอยู่บนชะง่อนผาตามประวัติการค้นพบ มีบันทึกไว้ว่า ถูกค้นพบในสมัย
พระเจ้ า ทรงธรรม กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ซึ่งขณะนั้นมี รับสั่งให้ ค้นหารอยพระพุ ทธบาทตาม
ภู เ ขาทุ ก แห่ ง แล้ ว ได้ ม าพบรอยพระพุ ท ธบาท
บนยอดเขา และพระพุ ท ธฉาย ณ เงื้อ มเขาแห่ งนี้
จึงโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดีย์สถาน มีพระมณฑป
สวมรอยพระพุทธบาทไว้และโปรดให้สร้างสังฆาราม
ให้เป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
ภาพที่ 1.59 วัดพระพุทธฉาย

“น้าตกมวกเหล็ก” น้าตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม
เป็นน้าตกชั้นเดียวสูงประมาณ 5 เมตร มีลักษณะเป็นชั้นหิน
ลดหลั่นกันไม่สูงมากนัก ด้านบนของน้าตกเป็นแอ่งน้าขนาด
ใหญ่ ธารน้ าตกไหลตามชั้ น หิ น ลงมาสู่ แ อ่ ง น้ าเบื้ อ งล่ า ง
อีกชั้นหนึ่ง เหมาะแก่การลงเล่นน้า มีพื้นที่ใช้นั่งข้าง ๆ น้าตก
และโขดหิ น ขนาดใหญ่ เหมาะส าหรั บ การนั่ ง ปิ ก นิ ก ทาน ภาพที่ 1.60 น้าตกมวกเหล็ก
อาหารริมน้าตก ชมธรรมชาติ

ภาพที่ 1.61 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

“ศู น ย์ ศึ ก ษ าธรรมชาติ แ ละท่ อ งเที่ ย ว
เชิ งนิ เวศเจ็ด คด-โป่ งก้ อนเส้ า ” มีพื้ น ที่ 13,750 ไร่
ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลท่ ามะปราง มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ แ ละ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานา
ชนิ ด มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ด้ า นตะวั น ตกของอุ ท ยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยป่าหลายชนิด ได้แก่
ป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า
ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืช เป็นต้นกาเนิด
ของน้าตกต่าง ๆ ในพื้นที่

62

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

“สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้” ตั้งอยู่ในอาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งปลูกดอกเบญจมาศ
ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด อี ก แห่ งหนึ่ งของมวกเหล็ ก พร้อ มเปิ ด เป็ น
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ช มสวน
ดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์ หลากสีสันอวดโฉมแบ่ง
บาน ละลานตา โดยที่ ไม่ ต้องเดิน ทางไปชมให้ ไกลถึง
ภาคเหนือ อาทิ ดอกเบญจมาศที่ปลูกภายในโรงเรือนสี
ขาวท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหุบเขาบนพื้นที่กว่าร้อยไร่มี
ให้ชมตลอดทั้งปี
ภาพที่ 1.62 สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้

“วัดป่าสว่างบุญ” ตั้งอยู่ที่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยหลวงพ่อสมชาย
ปุ ญ ญมโน ในเนื้ อที่ กว่ า 400 ไร่ สิ่ งที่ โดดเด่ นของวั ดป่ าสว่ างบุ ญ คื อ พระมหาเจดี ย์ 500 ยอด มี ชื่ อเต็ มว่ า
"พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ" มีเจดีย์องค์ประธานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร มีทั้งหมด
9 ชั้น มีบริวาร 500 องค์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมาอยู่
รอบ ๆ ทิศ โดยมีซุ้มประตูทางขึ้นทั้งสี่มุมทาเป็นบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์ที่ตั้งอยู่ทางด้านบน ตัวองค์เจดีย์เป็น
ปู นปั้ นรู ป แบบ สวยงามประณี ตเคลื อบสี ท อง ทั้ งหมด
ทุกองค์ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานประดับกระจก
ทั บทิ ม โดยรอบสวยงาม มี ภาพพระธาตุ เจดี ย์ ส าคั ญ ๆ
ทั่ ว ประเทศ ไทยประดั บ ไว้ ด้ า นบนภายในองค์ เจดี ย์
ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาล อินเดีย
ศรีลังกา และสาธารนุ ชน มาร่วม บรรจุในพระมหาเจดีย์
ครบทั้ง 500 ยอด รวมทั้งได้นาพระบรมสารีริกธาตุ และ
วัตถุมงคล ของมีค่ามาสักการบูชาจานวนมากบรรจุ อยู่ใน
พระเจดีย์องค์ประธาน
ภาพที่ 1.63 วัดป่าสว่างบุญ
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จังหวัดสิงห์บุรี
คาขวัญจังหวัดสิงห์บุรี
“ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจาปี”
“วั ด พระนอนจั กรสี ห์ วรวิ ห าร” เป็ น พระอาราม
หลวงชั้ น ตรี อยู่ ในเขตต าบลจั ก รสี ห์ อ าเภอเมื อ ง
สิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะอันงดงาม
ขนาดใหญ่ มี ความยาวทั้ งสิ้ น 1 เส้ น 3 วา 2 ศอก
1 คืบและ 7 นิว้

ภาพที่ 1.64 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

“อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน” เป็นอนุสาวรีย์วีรชนผู้นา 11 คน ที่ได้ต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะ
อนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน อยู่ที่อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ประดิษฐ์รูปหล่อ
วีระชนซึ่งเป็นชาวบ้านบางระจันที่ได้ แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งเป็นชาวบ้าน
ของคน กลุ่มหนึ่ง เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีแสดงความรักชาติบ้านเมืองได้ รวมพลังขึ้นเองอย่างจริงใจ และฉับพลันใน
ยามบ้านเมืองมีศึก ตั้งค่ายต่อต้าน กองทัพพม่าข้าศึกต่อสู้
ได้ ชั ยชนะ ถึ ง 7 ครั้ งเพื่ อถ่ วง เวลาคอยกองทั พหลวง
จากกรุงศรีอยุธยาได้ นานถึง 5 เดือน จึงได้แพ้แก่ข้าศึก
เมื่ อวั น จั นทร์ เดื อน 8 แรม 2 ค่ า ปี จอ วี รกรรมของ
ท่านไว้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นเยี่ยงอย่างที่ดี แก่คนไทย
ผู้รักผืนแผ่นดินไทย จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วย ประชาชน
ชาวไทยพร้อมใจกัน สร้างอนุสาวรีย์และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชได้เสด็จประกอบพิ ธี
เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2519
ภาพที่ 1.65 อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน
“วัดพิกุลทองพระอารามหลวง” เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปนั่งปางประทานพร ชื่อพระสุวรรณมงคลมหามุนี
และมีเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (หลวงพ่อแพ) เป็นพระเกจิอาจารย์
ที่มีชื่อเสียง อยู่ในเขตตาบลพิกุลทอง อาเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี
ภาพที่ 1.66 วัดพิกุลทองพระอารามหลวง
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“วัดอัมพวัน” อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชื่อเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ศิลาจารึกในอุ โบสถหลังเก่า
จารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนได้สร้างอุโบสถวัดอัมพวัน สมัยเหม็งเชี้ยว คนจีนได้นาเรือกาปั่นมาทาการค้าขาย
กั บ สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช เมื อ งลพบุ รี มากั บ ฝรั่ งชาติ
ฮอลันดา จอดหน้าวัดอั มพวัน ได้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน สมัยเจ้า
อาวาสวัดอัมพวันชื่อ พระครูญาณสังวร อายุ 99 ปี สร้างโบสถ์
เสร็จแล้ว ฝรั่งเพื่อนคนจีนได้ขอพระราชทาน พระหน้าปรกหินทั้ง
สององค์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้คนจีนเอาไว้ในโบสถ์
จนถึงการสร้างโบสถ์หลังใหม่มาจนถึงทุกวันนี้
พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ได้เปิด
สานักฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของ
องค์พระศาสดาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสอนให้แก่ผู้ใคร่ฝึก
ปฏิบัติธรรม ได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติ ตลอดจนอบรม
ธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในที่สุด
ภาพที่ 1.67 วัดอัมพวัน

“ตลาดบ้ านระจั น ” กลายเป็ น ตลาดโบราณน่ ารัก ๆ
และอบอุ่ น มีร้านค้าชาวบ้าน อาหารมากมาย มาเที่ยวแล้ว
รับ รองไม่ ท้ อ งว่ างกลั บ ไป เพราะมี แ ต่ ข องอร่อ ยๆ น่ ากิ น ๆ
แถมพ่อค้าแม่ค้า ก็ยังใส่ชุดแบบชาวบ้านสมัยก่อน

ภาพที่ 1.68 ตลาดบ้านระจัน

“ รู ป ปั้ น อ งค์ พ ระ พ รห ม ” ตั้ งอ ยู่ บ ริ เ วณ
ศูนย์บ ริการท่ องเที่ยวและOTOP กลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ริมถนนสายเอเชีย อาเภอเมืองสิงห์บุรี

ภาพที่ 1.69 รูปปั้นองค์พระพรหม
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จังหวัดอ่างทอง
คาขวัญจังหวัดอ่างทอง
“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน
ถิ่นฐานทากลอง เมืองสองพระนอน”
“วั ด ไชโยวรวิ ห าร” เป็ น พระอารามหลวง
ชั้นโทชนิดวรวิหาร ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์และ
รู ป หล่ อ สมเด็ จ พุ ฒ าจารย์ (โต พรหมรั งษี ) ตั้ ง อยู่ ฝั่ ง
ตะวั น ตกของแม่ น้ าเจ้ า พระยาในท้ อ งที่ อ าเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง

ภาพที่ 1.70 วัดไชโยวรวิหาร

“พระนอนวัดขุนอินทประมูล” เป็นพระพุทธรูป
ปางไสยาสน์ ที่ ย าวที่ สุ ด ในประเทศไทย วั ด ได้ ย าว
50 เมตร ประดิษฐานอยู่บนโคกดินกลางทุ่งในท้องที่
ตาบลอินทประมูล อาเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง

ภาพที่ 1.71 พระนอนวัดขุนอินทประมูล

“วั ด ป่ า โมกวรวิ ห าร” เป็ น พระอารามหลวงชั้ น โท ชนิ ด
วรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่งดงาม
มากองค์หนึ่งของประเทศไทย ยาว 22.58 เมตร อยู่ในท้องที่
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ภาพที่ 1.72 วัดป่าโมกวรวิหาร
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“อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว” เป็นที่ระลึกถึงวีรชนชาวเมือง
วิเศษชัยชาญ ที่ได้ร่วมทาศึกรบสู้กับกองทัพพม่าในศึกบางระจันตั้งอยู่ใน
ท้องที่ตาบลไผ่จาศีล อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ภาพที่ 1.73 อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว

“อนุ สาวรี ย์ พั น ท้ ายนรสิ งห์ ” จั ดสร้ างเมื่ อปี พ.ศ.2531 เพื่ อเป็ นที่ ระลึ กถึ ง
พันท้ายนรสิงห์ พันท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยสมัยพระเจ้าเสือ ซึ่งยืนยันขอรับโทษ
ประหารชี วิ ตตามกฎมณเฑี ยรบาลที่ ไม่ สามารถบั งคั บเรื อพระที่ นั่ งจนหั วเรื อ
กระแทกกิ่งไม้หักลง เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป พฤติกรรม
ของพันท้ายนรสิงห์ได้รับการสรรเสริญในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้
อนุ สาวรีย์ ตั้ งอยู่ ที่ วั ดนรสิ งห์ หมู่ 2 บ้ านตะพุ่ น ต าบลนรสิ งห์ ห่ างจาก
จังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร ตามถนนสายอ่างทอง - ป่าโมก อนุสาวรีย์พันท้ายนร
สิงห์อยู่บนเนินดินสูง หันหน้าออกถนน
ภาพที่ 1.74 อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์

“วั ดสี่ ร้ อย” ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลสี่ ร้อย อ าเภอวิ เศษชั ย
ชาญ ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยก์
องค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง สร้างเมื่อปีพ.ศ.2452 องค์พระทา
ด้ ว ยปู น มี ห น้ า ตั ก กว้ า ง 6 เมตร สู ง 21 เมตร อยู่
ด้านหน้าพระอุโบสถและเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง
เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อ
โตวัดสี่ร้อย” หรือ “หลวงพ่อร้องไห้”
ภาพที่ 1.75 วัดสี่ร้อย
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“วั ด ต้ น สน” ตั้ ง อยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
อ่ า งทองเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรูป สมเด็ จ พระ
ศรีเมืองทอง หน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 2
ศอก 19 นิ้ว ปิดทองคาแท้ทั้งองค์ มีโบสถ์ศิลปะอยุธยา
ประดิษฐานหลวงพ่อดา พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา
อายุกว่าร้อยปี วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระ
พุทธชินราช (จาลอง) และมีสมเด็จพระศรีเมืองทอง
เงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้งบริเวณประตูทางเข้าวัด
ภาพที่ 1.76 วัดต้นสน

“วั ด เขี ย น” ตั้ ง อยู่ ในท้ อ งที่ ต าบลศาลเจ้ า
โรงทอง อ าเภอวิ เศษชั ย ชาญภายในพระอุ โ บสถมี
ภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐาน
ว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ

ภาพที่ 1.77 วัดเขียน

“วัดท่าสุทธาวาส” ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอป่าโมก เป็น
วัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับ
ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุเสารีย์
สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุ เสาวรีย์ ส มเด็ จ
พระเอกาทศรถและเป็นสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับกลางน้า
ภายในพระอุโบสถมีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตา
ชาววัง
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“วัดม่วง” ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลหัวตะพาน อาเภอวิเศษชัย
ชาญ เป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี ศรี
วิเศษชั ย ชาญ”ขนาดหน้ าตั ก กว้าง 62 เมตร สู ง 93 เมตร พุ ท ธ
ลักษณะงดงามสีทองอร่าม ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 16 ปี โบสถ์วัด
ม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม และ
ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก ภายในมี ภ าพจิ ต รกรรมเกี่ ย วกั บ ประวั ติ
พระพุ ท ธเจ้า บริเวณรอบๆ วัดมี รู ป ปู น ปั้ น พระอรหั น ต์ เทพเจ้ า
ต่ างๆ ทั้ งจีน และพราหมณ์ มี ก ารจาลองเมื อ งนรก-สวรรค์ และ
เหตุการณ์สาคัญของค่ายบางระจัน

ภาพที่ 1.79 วัดม่วง

“พระต าหนั ก ค าหยาด” ตั้ ง อยู่ ในท้ อ งที่ ต าบลค าหยาด
อาเภอโพธิ์ท อง เจ้าฟ้ าอุทุ ม พรเป็ น ผู้ สร้างขึ้น เมื่อ ปี 2310
ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช

ภาพที่ 1.80 พระตาหนักคาหยาด

“วัดจันทรังษี” ตั้งอยู่ในตาบลหัวไผ่อาเภอเมืองอ่างทอง
ภายในวัด มี วิห ารจั ตุ รมุ ข มี ย อดบุ ษ บกกลาง 5 ชั้ น สู ง 48 เมตร
กว้ าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มี ส ถาปั ต ยกรรมอั น วิจิ ตรงดงาม
ภายในประดิ ษ ฐานรู ป หล่ อหลวงพ่ อ สดวั ดปากน้ า (หลวงพ่ อ สด
จันทสโร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง
6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว
ภาพที่ 1.81 วัดจันทรังษี

“วัดอ่างทองวรวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีพ ระอุโบสถ
ที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบ
ซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้
กับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ภาพที่ 1.82 วัดอ่างทองวรวิหาร
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“วัดสระเกษ”ตั้งอยู่ที่ตาบลไชยภูมิ อาเภอไชโยเดิมมีนามว่า
“วั ด เสาธงหิ น ”เป็ น วั ด ที่ มี เรื่อ งราวเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึกได้ชัย
ชนะ แล้วได้พั กทัพที่วัดเสาธงหิน ได้สรงน้าสระเกศาที่วัดนี้
จึงเรียกว่า “วัดสระเกษ”
ภาพที่ 1.83 วัดสระเกษ

“ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ”ตั้งอยู่ภายในเขตวัดท่าสุทธาวาส อาเภอ
ป่ าโมก เป็ น โครงการที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถทรง
มีพระราชดาริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519
ภาพที่ 1.84 ตุก๊ ตาชาววังบ้านบางเสด็จ

“หมู่บ้านทากลอง” อยู่ในท้องที่ ตาบลเอกราช อาเภอป่าโมก
มีการผลิตและจาหน่ายกลองนานาชนิดหลายรูปแบบ

ภาพที่ 1.85 หมู่บ้านทากลอง

“เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”
ประวั ติ ศ าสตร์ : “เรื่ อ งราว หรื อ เหตุ ก ารณ์ ในอดี ต ซึ่ งมี ค วามเชื่ อ มโยง โดยกรุ งศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น
ศูนย์กลาง เมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อ่างทองหรือแขวงวิเศษ
ชัยชาญ และเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านสาคัญ ” โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้ง 6 จังหวัดมีความ
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคสมัย กรุงศรีอยุธยา โดยกรุงศรีอยุธยาเป็ นศูนย์กลางการปกครอง และ
การค้า และเป็นมหาอานาจแข็งแกร่งที่ สุด ในอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่ ทางประวัติศาสตร์มีการเชื่อมโยงทั้ ง
การปกครอง ศาสนา และความสัมพันธ์ อันได้แก่
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กรุงศรีอยุธยา ราชธานีอันรุ่งเรืองทั้งทางด้านการปกครอง และการค้า ตั้งอยู่บริเวณชุมทางแม่ น้า
หลายสาย อันได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่น้าลพบุรี และแม่น้าป่าสัก ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางคมนาคม
ติดต่อกับบ้านเมืองภายใน ทั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางเหนือ และทางอีสาน ด้วยเหตุที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่
ในทาเลที่เป็นเมืองท่าสาคัญ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อค้าขายได้ทั้งภายในและภายนอก ฉะนั้นจึงมีสภาพเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมได้ดีกว่าบรรดาเมืองอื่น ๆ ตลอดระยะเวลา 417 ปี ที่เป็น
ราชธานี มีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองทานุบารุงบ้านเมือง ศาสนา อาณาประชาราษฎร์ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
เป็นที่รู้จักทั้งในภูมิภาค และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาติดต่อค้าขายและรับราชการ
ลพบุ รี ห รื อ เมื อ งละโว้ เมื อ งลู ก หลวง ที่ เคยเป็ น ราชธานี แ ห่ ง ที่ 2 ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์
ที่มีความสาคัญในด้านการปกครอง เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์ และใช้ออกว่าราชการ
ทรงโปรดประทับปีละถึง 8-10 เดือนต่อปี ด้วยเป็นพระราชวังที่ประทับพระองค์จึงทรงสร้างป้อมปราการเป็น
แนวป้องกันอย่างมั่นคง นอกจากนี้ก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์จะใช้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 เมืองลพบุรี หรือ
ละโว้ ก็ เคยเป็ น ที่ ป ระทั บ ของพระราเมศวร ซึ่ งเป็ น พระราชโอรสในสมั ย สมเด็ จพระเจ้าอู่ ท อง จึ งมี ค วาม
เชื่อมโยงอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรอยุธยา
สิงห์บุ รี มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากที่ตั้งของเมืองอินทร์บุรี พรหมบุรี และเมือง
สิงห์บุรี ที่เป็นหัวเมืองชั้นใน และได้เปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถือเป็นเมื องที่มี
ความส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ของนั ก รบที่ มี ค วามเก่ งกล้ า สามารถ เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ
ในการปกป้องอาณาจักรอยุธยา อาทิ วีรชนคนกล้าชาวบ้านบางระจันที่ได้ร่วมกันสร้างวีรกรรมเมื่อครั้งต่อสู้กับ
ทหารพม่าในช่วงสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยมีผู้นาสาคั ญของชาวบ้าน อันได้แก่ พระอาจารย์ธรรมโชติ
นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง นายทองแก้ว นายดอก นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ นายทองเหม็น
ขุนสรรค์ พันเรือง ที่สามารถเอาชนะพม่าได้ถึง 7 ครั้ง ก่อนจะเสียค่ายให้กับพม่าในวันจันทร์ แรม 2 ค่า เดือน 8
ปีจอ พ.ศ. 2309
ชัยนาท เดิมเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยสมเด็จพระนครอินทราธิราช ทรงโปรดให้พระราชโอรส ไปครองเมือง
ถึง 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้ายี่พระยา ครองเมืองแพรกหรือเมืองสรรคบุรี และเจ้าสามพระยาครองเมืองชัยนาท
ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากสมเด็จพระนครอินทราธิราช เมืองชัยนาทเป็นเมืองหน้าด่านทางตอน
เหนื อ ของกรุงศรีอ ยุ ธยาที่ ส าคั ญ ถื อ เป็ น ถิ่ น ก าเนิ ด นั ก รบวีรบุ รุษ แห่ งลุ่ ม แม่ น้ าน้ อ ย หนึ่ งในผู้ น าชาวบ้ าน
บางระจันที่อาสาป้องกันชาติคนแรกของอาเภอสรรคบุรี นามว่า ขุนสรรค์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในฐานะ
เมืองหน้าด่านที่สาคัญ
อ่างทอง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ติดอยู่พระนครศรีอยุธยา โดยประวัติศาสตร์กล่าวว่า แขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา โดยเป็ น หมู่ บ้ า นนอกพระนคร ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น
แหล่งรวบรวมกาลังพล และแหล่งยุทธภูมิระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับพม่า ปรากฏวีรชนที่หาญกล้าในการสู้รบ
กับพม่าหลายท่าน อาทิ ขุนรองปลัดชู ในคราวศึกอลองพญา พ.ศ. 2303 ได้นากองกาลังอาทมาต 400 คน
เข้าปะทะกับกองทัพพม่า กาลังราว 8,000 คน ที่อ่าวหว้าขาว เมืองกุยบุรี นายทองแก้ว นายดอกที่เป็นหนึ่งใน
ผู้นาชาวบ้านค่ายบางระจัน
สระบุ รี เมื อ งหน้ า ด่ า นที่ ส าคั ญ ในการระดมพลยามศึ ก สงครามทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยประวั ติ ศ าสตร์ น อกจากเป็ น ศู น ย์ ก ารระดมพลแล้ ว เมื อ งสระบุ รี ถื อ เป็ น เมื อ งที่ มี ส ถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
และเป็ น ศู น ย์ รวมพลั งศรัท ธาอั น ยิ่งใหญ่ นั่ น คื อ รอยพระพุ ท ธบาท ซึ่ งพระมหากษั ต ริย์ แ ทบทุ ก พระองค์
ทรงทานุบารุงนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
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เส้นทางที่ 1 “เยือน 2 ราชธานี”เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา) มุ่งหน้าสู่ พระนารายณ์ราชนิเวศ จังหวัดลพบุรี
สถานที่ที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ที่ 2 พระนารายณ์ราชนิเวศ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สถานที่ที่ 3 พระปรางค์สามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สถานที่ที่ 4 ศาลพระกาฬ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สถานที่ที่ 5 ป้อมไชยชนะสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สถานที่ที่ 6 อ่างเก็บน้าซับเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เส้นทางที่ 2 “สู่ถิ่นวีรชนคนกล้า” เป็นเส้นทางกรุงศรีอยุธยา มุ่งหน้าสู่ถิ่นวีรชนคนกล้า จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท
สถานที่ที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ที่ 2 วัดภูเขาทอง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ที่ 3 อนุสาวรีย์นายขนมต้ม อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ที่ 4 ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย อาเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ที่ 5 อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว วัดวิเศษไชยชาญ อาเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ที่ 6 อนุสาวรีย์ นายโชติ นายแท่น นายอิน นายเมือง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ที่ 7 อนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ที่ 8 วัดโพธิ์เก้าต้น อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ที่ 9 อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เส้นทางที่ 3 “รอยพระพุทธบาทกราบศรัทธา”
เป็นเส้นทางกรุงศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) มุ่งหน้าสูร่ อยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี และเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี
สถานที่ที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ที่ 2 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สถานที่ที่ 3 วัดไผ่ล้อม อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สถานที่ที่ 4 วัดเขาวง อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สถานที่ที่ 5 วัดพระพุทธฉาย อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สถานที่ที่ 6 วัดเขาวงพระจันทร์ อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
เส้นทางที่ 4 “ธรรมสถานศาสนาครองใจ”
สถานที่ที่ 1 วัดหลวงปู่ทวด อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ที่ 2 วัดขุนอินทประมูล อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ที่ 3 วัดไชโย อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
สถานที่ที่ 4 วัดอัมพวัน อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ที่ 5 วัดพิกุลทอง อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ที่ 6 วัดปากคลองมะขามเฒ่า อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
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เส้นทางที่ 5 “เส้นทางวิถีชุมชน ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา”
สถานที่ที่ 1 ชุมชนตลาดเก่าคุม้ สาเภา
สถานที่ที่ 12 ชุมชนเทศบาลบางจัก
สถานที่ที่ 2 ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา
สถานที่ที่ 13 ชุมชนหมู่บ้านทากลองเอกราช
สถานที่ที่ 3 ชุมชนท่องเที่ยวลาแม่น้าแม่ลา
สถานที่ที่ 14 ชุมชนศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
สถานที่ที่ 4 ชุมชนบ้านมหาสอน
สถานที่ที่ 15 หมู่บ้านท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย
สถานที่ที่ 5 ตลาดปากบาง
สถานที่ที่ 16 ตลาดหัวปลี
สถานที่ที่ 6 ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์
สถานที่ที่ 17 หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
สถานที่ที่ 7 บ้านดินมดแดง
สถานที่ที่ 18 ตลาดต้าน้าโบราณบ้านต้นตาบ
สถานที่ที่ 8 ชุมชนบางเจ้าฉ่า
สถานที่ที่ 19 ตลาดน้าวัดท่าการ้อง
สถานที่ที่ 9 ตลาดน้าสามโก้
สถานที่ที่ 20 ตลาดโก้งโค้ง
สถานที่ที่ 10 ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
สถานที่ที่ 21 ชุมชนเกาะเกิด
สถานที่ที่ 11 ตลาดเกษตรสุวพันธุ์ เมืองทอง
เส้นทางที่ 6 “เส้นทางชมฟาร์ม ล่องน้าตก เลียบเขื่อน อิงขุนเขา เล่าประสบการณ์”
สถานที่ที่ 1 สวนนักชัยนาท
สถานที่ที่ 8 สวนพฤกษศาสตร์พุแค
สถานที่ที่ 2 อ่างเก็บน้าซับตะเคียน
สถานที่ที่ 9 น้าตกดงพญาเย็น
สถานที่ที่ 3 น้าตกวังก้านเหลือง
สถานที่ที่ 10 อุทยานแห่งชาติน้าตกเจ็ดสาวน้อย
สถานที่ที่ 4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สถานที่ที่ 11 อุทยานแห่งชาติน้าตกสามหลั่น
สถานที่ที่ 5 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
สถานที่ที่ 12 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สถานที่ที่ 6 อ่างเก็บน้าซับเหล็ก
สถานที่ 13 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
สถานที่ที่ 7 เขื่อนป่าลักชลสิทธิ์
สถานที่ 14 น้าตกโกรกอีดก
เส้นทางที่ 7 “เส้นทางอร่อยตามตานาน เปิดสารับพื้นบ้าน สืบสานอาหารพืน้ ถิ่น”
สถานที่ที่ 1 วัดพระนอนจักรสีห์
สถานที่ที่ 2 อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน
สถานที่ที่ 3 ตลาดไทยย้อนยุคบางระจัน
สถานที่ที่ 4 ตลาดชาโน่น หรือ ตลาดมอญเมืองละโว้
สถานที่ที่ 5 บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
สถานที่ที่ 6 พระนารายณ์ราชนิเวศน์
สถานที่ที่ 7 หมู่บ้านดินสอพอง
สถานที่ที่ 8 อ่างเก็บน้าซับเหล็ก
สถานที่ที่ 9 ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดง
สถานที่ที่ 10 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง
สถานที่ที่ 11 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สถานที่ที่ 12 ตลาดศาลเจ้าโรงทอง
สถานที่ที่ 13 วัดม่วง
สถานที่ที่ 14 ล่องเรือแม่น้าน้อย (เทศบาลบางจัก)
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ภาพที่ 1.86 ภาพการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ก่อนเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ ด้านการท่ องเที่ยวของ
กลุ่ ม จั ง หวั ด จากข้ อ มู ล พบว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ สู งขึ้ น ทั้ ง ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรายได้ และหากพิ จ ารณา
แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ และนั กท่ องเที่ ยวเดิน ทางมาท่ องเที่ ยวภายในกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ จะพบว่าเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม หรือ งานประเพณีต่าง ๆ ที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุก ๆ ปี ปัญ หาของ
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด คือ การที่กลุ่มจังหวัดขาดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ สินค้าซึ่งเป็นของที่ระลึก
ที่ แสดงความเป็ น เอกลั กษณ์ ของกลุ่ ม จังหวัด หรือ แม้ แต่ เส้ น ทางการท่ องเที่ ยวที่ บ่ งบอกถึ งความเชื่ อมโยง
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวของ
ผู้ ป ระกอบการ และผู้ เกี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ดั งนั้ น กลุ่ ม จั ง หวั ด จึ ง ควรเน้ น การพั ฒ นาด้ า นความพร้ อ มของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และความปลอดภั ย ทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น และสุ ข อนามั ย การเชื่ อ มโยง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เป็ น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม เชิ ง นิ เวศ สุ ข ภาพ
และอาหาร พั ฒ นารู ป แบบการจั ด งานประเพณี การสร้ า งของที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม
และการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารสร้ า งความประทั บ ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
ระยะเวลาสั้นๆ และกลุ่มท่องเที่ยวขนาดเล็ก
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1.5) ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน)
1.5.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ เท่ากับ 25,936 บาทต่อเดือน (ลาดับที่ 5 ของประเทศ) แต่มีแนวโน้มลดลง โดยจังหวัดที่มีรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองมาคือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี ตามลาดับ ทั้งนี้อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เท่ากับ
ร้อยละ 22.93 (ลาดับที่ 7 ของประเทศ) โดยครัวเรือนจังหวัดอ่างทองมีอัตราส่วนการออมมากที่สุด รองลงมา
คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรีตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดเท่ากับ 4,263 บาทต่อเดือนต่อคน (ลาดับที่ 4
ของประเทศ) มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด เท่ากับ 49,947 บาท
ต่อครัวเรือน (ลาดับที่ 6 ของประเทศ) และมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมดสูงถึง
ร้อยละ 94.32 (ลาดับที่ 13 ของประเทศ)
ตารางที่ 1.39 ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ
หน่วย
ลาดับ
1 (2562)รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
23,359 25,936 บาทต่อเดือน
5
2 (2562)อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน
21.45
22.93
ร้อยละ
7
3 (2562)รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ
บาทต่อเดือน
40 ที่มีรายได้ต่าสุด
4,068
4,263
ต่อคน
4
4 (2562)มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่ม
บาทต่อ
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
48,858 49,947
ครัวเรือน
6
5 (2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือน
ที่มีหนี้ทั้งหมด
95.61
94.32
ร้อยละ
13
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : 1. (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมี 18 กลุ่มจังหวัด
2. ตัวชี้วัดจาแนกมาจากด้านสังคม (ความยากจน และความเหลื่อมล้า)

สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 17.11 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ
9.58 ในปี พ.ศ. 2562 แต่ ยั งมี ค่ า สู งกว่ าค่ าเฉลี่ ย ของประเทศ ซึ่ งสะท้ อ นสภาวะสั งคม ความไม่ มั่ น คงใน
การดารงชีวิต และประชาชนยังไม่สามารถบริโภคสินค้าและบริการในระดับความจาเป็นในการดารงชีพได้ ซึ่ง
นามาสู่ปัญหาการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) มี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 25,936 บาทต่อเดือน (ลาดับที่ 5 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 ด้าน
สัดส่วนมู ลค่าหนี้ น อกระบบต่อมู ล ค่าหนี้ ทั้ งหมดของครัวเรือ นเท่ ากับ ร้อยละ 1.87 ซึ่ งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
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ประเทศ (ลาดับที่ 15 ของประเทศ) ทั้ งนี้โดยส่วนใหญ่ ครัวเรือนมีหนี้สิ้นเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนและใช้ท า
การเกษตร

ภาพที่ 1.87 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
2.1) ด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ)
2.1.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ) ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีจานวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 8.60 ปี (ลาดับที่ 4 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่วนอัตราการเข้า
เรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงถึง ร้อยละ 103.55 (ลาดับที่ 4 ของประเทศ)
ในปี พ.ศ. 2561 เด็กนักเรียนไทย ชั้นป.1 มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 98.28
คะแนน (ลาดั บ ที่ 9 ของประเทศ) ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ระดับ คะแนนเฉลี่ย O-NET ของชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 33.7 (ลาดับที่ 10 ของประเทศ) ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559 ส่วนด้าน EQ ของนักเรียน โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75.72 (ลาดับที่ 12 ของประเทศ)
สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เท่ากับ
ร้อยละ 99.48 (ลาดับที่ 12 ของประเทศ) มีอัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 99.67 (ลาดับที่ 12
ของประเทศ) และมีสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจานวนประชากร เท่ากับร้อยละ 58.68 (ลาดับที่ 4 ของประเทศ)
สาหรับจานวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน เท่ากับ 32 คน
ต่อหมู่บ้าน (ลาดับที่ 12 ของประเทศ) ซึ่งมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่วนอัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบ
ทวิภาคี มีอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ -1.3 (ลาดับที่ 15 ของประเทศ)
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สาหรับทางด้านอาชีพ ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ เท่ากับ
ร้ อ ยละ 99.48 (ล าดั บ ที่ 11 ของประเทศ) ส่ ว นประชากรที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป มี อ าชี พ และรายได้
ในปี พ.ศ. 2562 เท่ ากั บ ร้ อ ย 95.23 (ล าดั บ ที่ 11 ของประเทศ) นอกจากนี้ สั ด ส่ วนแรงงานเพศหญิ งต่ อ
ประชากรแรงงาน เท่ากับ ร้อยละ 45.07 (ลาดับที่ 6 ของประเทศ) และสัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือใน
ระดับการตัดสินใจต่อจานวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 36.97 (ลาดับที่ 3 ของประเทศ)
ตารางที่ 1.40 ตัวชี้วัดด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ
1 (2561)จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
8.1
8.6
2 (2563)อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
98.28 103.55
3 (2561)คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
33.91
33.7
4 (2559)คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียน
ไทย
98.1 98.28
5 (2559)ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
77.03 75.72
6 (2562)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
99.69 99.67
7 (2561)อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
76.3
82
8 (2561)สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจานวนประชากร
53.74 58.68
9 (2562)จานวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์
ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
42
32
10 (2563)อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี
1.68
-1.3
11 (2562)สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมี
รายได้
99.54 99.48
12 (2562)สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมี
รายได้
96.19 95.23
13 (2562)สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากร
แรงงาน
44.62 45.07
14 (2562)สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับ
การตัดสินใจต่อจานวนแรงงานในระดับบริหาร
ทั้งหมด
32.24 36.97

หน่วย

ลาดับ
ปี
4

ร้อยละ

4

คะแนน

10

คะแนน IQ

9

ร้อยละ

12

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

12
3
4

คน
ร้อยละ

12
15

ร้อยละ

11

ร้อยละ

10

ร้อยละ

6

ร้อยละ

3

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด
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2.1.2) สถานการณ์ด้านการศึกษา
ด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,684 แห่ง สัดส่วน
ครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 11 คน จานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 16 : 1 โดยจานวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จาก 211,288 คน ในปี พ.ศ. 2561 เป็น 199,734 คน ในปี พ.ศ. 2563
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวน
ปีการศึกษาเฉลี่ ยของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี เพิ่ มขึ้น อย่างต่ อเนื่อง มีอัตราการเข้าเรียนของ
ประชากรวัยเรียนในระดับขึ้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 4 ของประเทศ)
แต่เด็กมีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตารางที่ 1.41 สถานการณ์ด้านการศึกษาปี พ.ศ. 2563
จังหวัด
จานวนห้องเรียน (ห้อง)
นักเรียน (คน)
ครู (คน)
กลุ่มจังหวัด
12,813
199,734
19,089
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
1,567
20,399
1,953
พระนครศรีอยุธยา
3,452
59,505
5,906
ลพบุรี
2,851
43,377
4,904
สระบุรี
2,605
44,230
2,898
สิงห์บุรี
976
13,295
1,566
อ่างทอง
1,362
18,928
1,862
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพที่ 1.88 จานวนปีการศึกษา (ปี)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2.2) ด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข)
2.2.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข) ตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศั ก ยภาพข้ อ มู ล ด้ า นสั งคม (สุ ข ภาพ และสาธารณสุ ข ) ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 อัตราการเกิดมีชีพ เท่ากับ 8 รายต่อประชากร
พั น คน (ลาดับ ที่ 11 ของประเทศ) ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนเด็กที่ มี พั ฒ นาการสมวัย
เท่ากับ ร้อยละ 97.06 (ลาดับที่ 13 ของประเทศ) สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 3.11
(ลาดับที่ 1 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560
สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี เท่ากับ ร้อยละ
99.95 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เท่ากับ
ร้อ ยละ 99.65 (ล าดั บ ที่ 3 ของประเทศ) สั ด ส่ วนครัวเรือ นมี ก ารใช้ ยาเพื่ อ บ าบั ด บรรเทาอาการเจ็บ ป่ วย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม เท่ากับ ร้อยละ 99.58 (ลาดับที่ 9 ของประเทศ)
สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดี ยว เท่ากับ ร้อยละ
75.78 (ลาดับที่ 14 ของประเทศ) สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้าห้องส้วมแบบโถนั่งห้อยเท้าภายในบ้าน เท่ากับ
ร้อยละ 60.12 (ลาดับที่ 4 ของประเทศ)
สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี เท่ากับ ร้อยละ 95.67
(ลาดับที่ 12 ของประเทศ) สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
เท่ากับ ร้อยละ 99.55 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุง เท่ากับ
ร้อยละ 35 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี เท่ากับ ร้อยละ 33.20 รายต่อหญิงวัยเดียวกัน
พันคน (ลาดับที่ 13 ของประเทศ) ส่วนอัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี เท่ากับ ร้อยละ 1.50 รายต่อ
หญิงวัยเดียวกันพันคน (ลาดับที่ 17 ของประเทศ)
สัดส่ วนคนสูบ บุ หรี่ เท่ากับ ร้อยละ 4.39 (ลาดับที่ 4 ของประเทศ) มี แนวโน้มลดลง
เช่นเดียวกับสัดส่วนคนดื่มสุรา โดยในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ ร้อยละ 4.66 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ)
อั ต ราผู้ ป่ ว ยทางสุ ข ภาพจิ ต เท่ า กั บ 3,615 รายต่ อ ประชากรแสนคน (ล าดั บ ที่ 15
ของประเทศ) อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่สาคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง
ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง) เท่ากับ ร้อยละ 2.44 (ลาดับที่ 2 ของประเทศ) อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร
แสนคน 6.47 รายต่อประชากรแสนคน (ลาดับที่ 5 ของประเทศ) สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณ ฑ์และ
ค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ ร้อยละ 1.38 (ลาดับที่ 11
ของประเทศ) และสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน เท่ากับ 2,051 คน (ลาดับที่ 11 ของประเทศ)
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ตารางที่ 1.42 ตัวชี้วัดด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข)
ที่

ตัวชี้วัด

1
2
3

(2562)อัตราการเกิดมีชีพ
(2563)ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
(2562)สัดส่วนคนอายุยืน 80 ปีขึ้นไปต่อจานวน
ประชากรทั้งหมด
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีนาสะอาดส
้
าหรับดื่ม
และบริโภคเพียงพอตลอดปี
(2562)สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
(2562)สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด
บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
(2560)สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอน
ชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว
(2560)สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้าห้องส้วมแบบ
โถนั่งห้อยเท้าภายในบ้าน
(2562)สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี
(2562)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกาย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
(2563)สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรือ
ภาวะอ้วนลงพุง
(2562)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
(2562)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี
(2562)สัดส่วนคนสูบบุหรี่
(2562)สัดส่วนคนดื่มสุรา
(2562)อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน
(2562)อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่
เรื้อรังที่สาคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าเฉลี่ย

ค่าสถิติ

9
97.4

8
97.06

รายต่อประชากรพันคน

ร้อยละ

11
13

2.43

3.11

ร้อยละ

1

99.91

99.95

ร้อยละ

11

99.28

99.65

ร้อยละ

3

99.55

99.58

ร้อยละ

9

80.74

75.78

ร้อยละ

14

46.93

60.12

ร้อยละ

4

96.29

95.75

ร้อยละ

12

99.6

99.55

ร้อยละ

11

35
ร้อยละ
33.2 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน
1.5 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน
4.39
ร้อยละ
4.66
ร้อยละ
3,615 รายต่อประชากรแสนคน

11
13
17
4
7
15

33.95
31.6
1.1
6.05
5.93
3,251

หน่วย

ลาดับ

(2562)อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน

5.3
7.12

2.44
6.47

ร้อยละ
รายต่อประชากรแสนคน

2
5

(2562)สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน
(2562)อัตราประชากรต่อแพทย์ 1 คน

1.29
2,045

1.38
2,051

ร้อยละ
คน

11
11

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด
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2.2.2) สถานการณ์ด้านสาธารณสุข
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีอัตราส่วนประชากรต่อสถานพยาบาล เท่ากับ 23,320 : 1
และมีอัตราส่วนประชากรต่อเตียง เท่ากับ 251 : 1 หากพิจารณาสัดส่วนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์
พบว่า อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนเท่ากับ 2,551 : 1
แต่ในปี พ.ศ. 2562 สัดส่วนเท่ากับ 2,051 : 1 แต่ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลเทคนิค มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือใน ปี พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนเท่ากับ 13,801 : 1 แต่ในปี พ.ศ. 2562 มีสัดส่วน
เท่ากับ 37,315 : 1 ส่วนอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลทันตแพทย์เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 เป็น 8,213 : 1
ในปี พ.ศ. 2562 และอัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกรเพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 เป็น 4,615 : 1 ในปี พ.ศ. 2562
รวมทั้งอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพเพิม่ สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 เป็น 399 : 1 ในปี พ.ศ. 2562

ภาพที่ 1.89 สถานการณ์ด้านสาธารณสุข
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สถานพยาบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีสถานพยาบาลรวม 1,577 แห่ง
แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐ 66 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 17 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 660 แห่ง
และคลินิก 834 แห่ง
ตารางที่ 1.43 จานวนสถานพยาบาล
หน่วย : แห่ง
จังหวัด

โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาล
เอกชน
17

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบล
660

คลินิก

กลุ่มจังหวัด
66
834
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
8
1
72
122
พระนครศรีอยุธยา
16
6
205
243
ลพบุรี
11
2
134
80
สระบุรี
18
4
126
231
สิงห์บุรี
6
3
47
63
อ่างทอง
7
1
76
95
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานสถิติแห่งชาติ
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ประชากรมี แ นวโน้ ม ภาวะอ้ ว นลงพุ ง เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 35 ของจ านวน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) และมีสัดส่วนคนออกกาลัง
กายน้อยแต่มีสัดส่วนคนดื่มสุราและคนสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง และต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ประชาชนมี
อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตลดลงจาก 4,518 รายต่อประชากรแสนคนในปี 2560 เป็น 3,615 รายต่อประชากร
แสนคน ในปี 2562 แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 15 ของประเทศ) คาดการณ์จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อาจส่งผลต่อภาวะเครียดมากขึ้น
นอกจากนี้ ส ถานการณ์ ก ารตั้ งครรภ์ ในกลุ่ ม ประชากรหญิ ง วั ย รุ่ น หรื อ คุ ณ แม่ วั ย ใส
(อายุ 10-14 ปี) มีระดับสูง เท่ากับ 1.5 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน ซึ่งมีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือว่าเป็นปัญหาสัง คมที่สาคัญ อาจนามาซึ่งปัญหาอื่น ๆ อาทิ การทาแท้ง ปัญหาด้าน
การเรียน การหย่าร้าง เป็นต้น ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีแนวโน้ม อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคหัวใจลดลง แต่กลับมาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง
และเนื้องอกเพิ่ม สูงขึ้น นอกจากนี้ครั วเรือนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 1.38 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) สะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาด้านสุขภาพ และการเข้าถึงสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ

ภาพที่ 1.90 อัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้องรังที่สาคัญ
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.3) ด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า)
2.3.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า) ตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) ในปี พ.ศ.
2562 มี แ นวโน้ ม ลดลง แต่ ยั งมี ค่ า สู ง เท่ า กั บ 0.412 (ล าดั บ ที่ 6 ของประเทศ) สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งการ
กระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น และมีสัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย เท่ากับ ร้อยละ 9.58
(ลาดับที่ 13 ของประเทศ) โดยจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้าด้านรายได้สูงและสัดส่วนคนจนมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดชัยนาท รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุ รี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หากพิจารณาสัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด เท่ากับ 5.60 เท่า (ลาดับที่ 10
ของประเทศ) และมี สั ดส่ วนมู ล ค่าหนี้ น อกระบบต่ อมู ล ค่าหนี้ ทั้ งหมดของครัวเรือน เท่ ากั บ ร้อ ยละ 1.87
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(ลาดับที่ 15 ของประเทศ) โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนมีหนี้สิ้นเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนและใช้ทาการเกษตร ส่วน
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาพบว่า สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 53.80
(ลาดับที่ 6 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าของประเทศ
ตารางที่ 1.44 ตัวชี้วัดด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย
1 (2562)ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้
(Gini coefficient)
0.41
2 (2562)สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย
8.05
3 (2562)สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด
6.6
4 (2562)สัดส่วนมูลค่าหนี้นอกระบบต่อมูลค่าหนี้
ทั้งหมดของครัวเรือน
1.23
5 (2563)สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียน
ทั้งหมด
61.81

ค่าสถิติ
0.412
9.58

หน่วย
ลาดับ
คะแนน Gini
(0-1)
6
ร้อยละ
13

5.6

เท่า

10

1.87

ร้อยละ

15

53.8

ร้อยละ

6

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ
ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

ภาพที่ 1.91 สถานการณ์ด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒ นาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

83

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

2.4) ด้านสังคม (ชุมชนและครอบครัว)
2.4.1) ศั กยภาพกลุ่ มจั งหวั ด ด้ านสั งคม (ชุ ม ชนและครอบครั ว) ตามตั วชี้ วั ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพด้านสังคม (ชุมชนและครอบครัว) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า สัดส่วนของครอบครัวขยาย เท่ากับ ร้อยละ 36.56 (ลาดับที่ 8 ของประเทศ) อัตรา
เด็กทีอ่ ยู่ในการคุมประพฤติ เท่ากับ 0.04 คดีต่อเยาวชนพันคน (ลาดับที่ 2 ของประเทศ)
สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 3.39 (ลาดับที่ 6 ของประเทศ) สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจานวนหมู่บ้าน
เท่ากับ ร้อยละ 37.43 (ลาดับที่ 14 ของประเทศ) สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจานวนหมู่บ้าน เท่ากับ ร้อยละ
60.08 (ลาดับที่ 17 ของประเทศ) จานวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 165.20 แห่ง (ลาดับที่ 5
ของประเทศ) และสัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) ที่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคง
ดีถึงดีมาก เท่ากับ ร้อยละ 62.56 (ลาดับที่ 5 ของประเทศ)
สัดส่วนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่จัดสวัสดิการ
เท่ ากับ ร้อ ยละ 67.03 (ล าดั บ ที่ 11 ของประเทศ) สัดส่ วนครัวเรือนมี ส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น เท่ากับ ร้อยละ 99.55 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้สูง
กว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 56.11 (ลาดับที่ 8 ของประเทศ) และสัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้าน
และที่ดินเป็นของตนเอง เท่ากับ ร้อยละ 74.50 (ลาดับที่ 11 ของประเทศ)
สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ในครัวเรือน เท่ากับ ร้อยละ 90.31 (ลาดับที่ 8 ของ
ประเทศ) และสัดส่วนครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน เท่ากับ ร้อยละ 99.97
(ลาดับที่ 3 ของประเทศ)
อัตราพึ่งพิง เท่ากับ ร้อยละ 53.72 (ลาดับที่ 13 ของประเทศ) สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ลาพัง
คนเดียว เท่ากับ ร้อยละ 9.49 (ลาดับที่ 13 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัด
ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี รองลงมาคือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลาดับ
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีอัตราการจดทะเบียนหย่าสูงถึง เท่ากับ
7.21 คู่ต่อพันครัวเรือน (ลาดับที่ 17 ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดที่มีอัตราการจดทะเบียน
หย่าสูง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี เท่ากับ 8.54 คู่ต่อพันครัวเรือน รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่ากับ
8.24 คู่ต่อพันครัวเรือน จังหวัด ลพบุรี เท่ากับ 6.51 คู่ต่อพันครัวเรือน จังหวัดสิงห์บุรี เท่ ากับ 6.17 คู่ต่อพัน
ครัวเรือน จังหวัดอ่างทอง เท่ากับ 6.01 คู่ต่อพันครัวเรือน และ จังหวัดชัยนาท เท่ากับ 4.86 คู่ต่อพันครัวเรือน
ตามลาดับ นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมี อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เท่ากับ 9.27
เหตุการณ์ต่อแสนครัวเรือน (ลาดับที่ 13 ของประเทศ)
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ตารางที่ 1.45 ตัวชี้วัดด้านสังคม (ชุมชนและครอบครัว)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ
หน่วย
ลาดับ
1 (2562)สัดส่วนของครอบครัวขยาย
32.83 36.56
ร้อยละ
8
คดีต่อเยาวชน
2
(2562)อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ
0.16
0.04
2
พันคน
3 (2563)สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี (ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและที่ได้รับ
รางวัลทุกประเภท) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด
2.79
3.39
ร้อยละ
6
4 (2562)สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจานวน
หมู่บ้าน
41.41 37.43
ร้อยละ
14
5 (2562)สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจานวน
หมู่บ้าน
81.02 60.08
ร้อยละ
17
6 (2561)จานวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน
152.7 165.2
แห่ง
5
7 (2562)สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตร) ที่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับ
มั่นคงดีถึงดีมาก
58.36 62.56
ร้อยละ
5
8 (2562)สัดส่วนครัวเรือนทีม่ ีคนในครัวเรือนเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น
68.46 67.03
ร้อยละ
11
9 (2562)สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น
99.63 99.55
ร้อยละ
11
10 (2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย
ร้อยละ 10 ขึ้นไป
53.75 56.11
ร้อยละ
8
11 (2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง
78.02
74.5
ร้อยละ
11
12 (2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีนาประปาใช้
้
ใน
ครัวเรือน
84.6 90.31
ร้อยละ
8
13 (2562)สัดส่วนครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
99.88 99.97
ร้อยละ
3
14 (2562)อัตราพึ่งพิง
51.6 53.72
ร้อยละ
13
15 (2562)สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว
8.3
9.49
ร้อยละ
13
16
คู่ต่อพัน
(2562)อัตราการจดทะเบียนหย่า
5.87
7.21
ครัวเรือน
17
เหตุการณ์ต่อ
17
(2562)อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
7.48
9.27 แสนครัวเรือน
13
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ
ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด
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ภาพที่ 1.92 อัตราการพึ่งพิง
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.5) ด้านสังคม (สวัสดิการด้านสังคม)
2.5.1) ศั กยภาพกลุ่ ม จั งหวั ด ด้ านสั งคม (สวั ส ดิ การด้ านสั งคม) ตามตั วชี้ วั ด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพด้านสังคม (สวัสดิการด้านสังคม) ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการมีแนวโน้มลดลง เท่ากับ ร้อยละ
98.19 (ลาดับที่ 7 ของประเทศ) ซึ่งค่าตัวชี้วัดยิ่งมีค่ามาก แสดงว่า กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีทาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้สะดวกและรวดเร็ว ส่วนสัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ
เท่ากับ ร้อยละ 8.98 (ลาดับที่ 6 ของประเทศ) สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลัง
แรงงานทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 6.07 (ลาดับที่ 10 ของประเทศ) และสัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการ
ออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 6.07 (ลาดับที่ 10 ของประเทศ)
สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ เท่ากับ ร้อยละ
99.98 (ลาดับที่ 8 ของประเทศ)จานวนนักเรียนพิการเรีย นร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน เท่ากับ 12 คนต่อโรงเรียน
(ลาดับที่ 10 ของประเทศ) ส่วนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม มีจานวน เท่ากับ 362 สานวน
(ลาดับที่ 6 ของประเทศ)
ตารางที่ 1.46 ตัวชี้วัดด้านสังคม (สวัสดิการด้านสังคม)
ที่
1
2
3
4

ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

(2563)สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
ประกันสุขภาพ
(2563)สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ
(2561)สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกาลังแรงงานทั้งหมด
(2562)สัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการ
ออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานทั้งหมด
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ค่าสถิติ

หน่วย

ลาดับ

96.74
43.86

98.19
45.08

ร้อยละ
ร้อยละ

7
10

7.4

8.98

ร้อยละ

6

6.96

6.07

ร้อยละ

10
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ที่
5
6
7

ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

(2562)สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนใน
ครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ
(2563)จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อ
โรงเรียน
(2563)จานวนการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม

ค่าสถิติ

99.98

99.98

13
287

หน่วย

ลาดับ

12

ร้อยละ
คนต่อ
โรงเรียน

8
10

362

ราย

6

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

2.5.2) ประชากร
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบนมี ป ระชากรทั้ งสิ้ น 3,010,803 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 1,466,516 คน (ร้อยละ 48.71 ของจานวนประชากรในกลุ่มจังหวัด) และเพศหญิง 1,544,287 คน
(ร้อยละ 51.29 ของจานวนประชากรในกลุ่มจังหวัด) ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ในด้านความหนาแน่นของ
ประชากร กลุ่มจังหวัดมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 181.44 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าหนาแน่น
มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (128.98 คนต่อตารางกิโลเมตร) และค่าเฉลี่ยของภาคกลาง (168.61 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร) โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด ในกลุ่มจังหวัดเท่ากับ
320.37 คนต่ อ ตารางกิ โลเมตร และมี จ านวนประชากรมากที่ สุ ด เท่ ากั บ 819,088 คน ส่ ว นจั ง หวั ด ที่ มี
ความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดลพบุรี มีจานวน 119.83 คนต่อตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ส่วน
ใหญ่ ประชากรมีอายุระหว่าง 50 -54 ปี ซึ่งกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ซึ่ ง สั ด ส่ ว นผู้ สู งอายุ เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 16.45 จากประชากรทั้ ง หมดในปี 2560 เป็ น ร้ อ ยละ 19.97 จาก
ประชากรทั้งหมดในปี 2563 โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้แต่ยังมีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
อัตราการพึ่งพิงรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.00 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 53.72 ในปี พ.ศ. 2562 ทาให้
ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งจังหวัดที่มีสัดส่วนสูง ได้แก่ จังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง ด้านครอบครัวมีอัตราการจดทะเบียนหย่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ลาดับที่ 17 ของประเทศ) และเกิดอัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสูงเช่นกัน

ภาพที่ 1.93 โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 25
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ตารางที่ 1.47 จานวนประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2563
หน่วย : คน
ปี พ.ศ. 2563
66,186,727
17,255,105
3,010,803
322,477
819,088
742,928
643,828
205,898
276,584

พื้นที่
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
66,413,979
66,558,935
ประเทศ
17,151,984
17,265,094
ภาคกลาง
3,039,678
3,036,366
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
328,263
326,611
ชัยนาท
817,441
820,188
พระนครศรีอยุธยา
758,733
755,556
ลพบุรี
645,024
645,911
สระบุรี
209,377
208,446
สิงห์บุรี
อ่างทอง
280,840
279,654
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
ตารางที่ 1.48 จานวนประชากรจากการทะเบียน เนื้อที่ ความหนาแน่น และบ้าน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ปี พ.ศ. 2561 – 2563
รายการ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ประชากรรวม (คน)
3,039,678
3,036,366
3,010,803
ประชากรชาย (คน)
1,484,987
1,482,449
1,466,516
ประชากรหญิง (คน)
1,554,691
1,553,917
1,544,287
เนือ้ ที่ (ตร.กม.)
16,593
16,593
16,593
ความหนาแน่น ต่อ ตร.กม.
183.19
182.99
181.44
จานวนบ้าน
1,185,689
1,204,161
1,225,138
ทีม่ า : จากการประมวลผล

ตารางที่ 1.49 ประชากรจากการทะเบียนภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี พ.ศ. 2563
จานวนประชากร (คน)
ความหนาแน่นของ
พื้นที่
ประชากร (คน/ตร.กม)
ชาย
หญิง
รวม
ประเทศ
32,375,532 33,811,195 66,186,727
128.98
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)
8,370,205 8,884,900 17,255,105
168.61
กลุ่มจังหวัด
1,466,516 1,544,287 3,010,803
181.44
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
155,013
167,464
322,477
130.57
พระนครศรีอยุธยา
393,551
425,537
819,088
320.37
ลพบุรี
371,157
371,771
742,928
119.83
สระบุรี
97,897
108,001
205,898
180.01
สิงห์บุรี
316,505
327,323
643,828
250.33
อ่างทอง
132,393
144,191
276,584
285.61
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2564
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2.5.3) แรงงาน
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีจานวนผู้อยู่ในกาลังแรงงาน เท่ากับ
2,652,666 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของจานวนกาลังแรงงานในภาคกลาง ซึ่งมีแนวโน้มจานวนผู้อยู่ในกาลัง
แรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจานวนผู้มีงานทา เท่ากับ 1,738,386 คน (ร้อยละ 96.93 ของจานวนกาลัง
แรงงานในกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ) แบ่ ง เป็ น เพศชาย 940,799 คน และเพศหญิ ง 797,587 คน และมี จ านวน
ผู้ ว่ า งงาน เท่ า กั บ 41,449 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย 25,826 คน และเพศหญิ ง 15,623 คน โดยแนวโน้ ม
ความต้องการของแรงงานในพื้นที่ปี พ.ศ. 2563-2568 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 18.63 ควรเร่งพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

ภาพที่ 1.94 ความต้องการของแรงงานในพื้นที่ปี พ.ศ. 2563-2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ที่มา :กระทรวงการศึกษาธิการ, 2563
ตารางที่ 1.50 จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563
หน่วย : คน
สถานภาพแรงงาน

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

2,652,666
1,793,490
1,779,835
1,738,386
41,449
13,655
859,176
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
กาลังแรงงานรวม
กาลังแรงงานปัจจุบัน
ผู้มีงานทา
ผู้ว่างงาน
ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน

ชัยนาท

พระนคร
ศรีอยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

267,462
178,639
177,880
172,022
5,858
759
88,823

741,650
513,382
513,041
503,442
9,599
341
228,268

651,229
447,890
438,803
428,376
10,427
9,088
203,339

596,905
403,690
401,581
390,903
10,677
2,109
193,215

176,357
110,665
109,724
108,345
1,380
941
65,692

219,063
139,224
138,806
135,298
3,508
418
79,839
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2.5.4) แรงงานต่างด้าว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากขึ้น แรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคเกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว์ ทาการเกษตร) เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาต และ
เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีสัญชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา
ลาว และ พม่ า มีภูมิภาคอื่นเพียงเล็กน้อย ( จีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ ) โดยใน ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนมี จานวนแรงงานต่ างด้าวที่ ได้ รับอนุ ญ าตท างานคงเหลื อ จานวน 71,893 คนเพิ่ มขึ้ นจาก
ปี พ.ศ. 2561 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากที่สุ ด รองลงมาคือ จังหวัด
สระบุ รี จังหวัด ลพบุ รี จังหวัดอ่ างทอง จั งหวัด สิ งห์ บุ รี และจั งหวัด ชัย นาท ตามลาดั บ อย่างไรก็ต ามจาก
การแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักกับกลุ่มของแรงงานใน
อุตสาหกรรม ทาให้โรงงานต้องหยุดหรือชะลอการผลิต ส่งผลต่อผลการดาเนินงานธุรกิจเป็นอย่างมาก
ตารางที่ 1.51 จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ปี พ.ศ. 2561 – 2563
จังหวัด
ประเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2561
2,120,546
58,142
745
28,192
11,791
15,515
836
1,063

ปี พ.ศ. 2562
3,005,376
78,009
1,822
32,477
11,893
27,300
1,858
2,659

หน่วย : คน
ปี พ.ศ. 2563
2,512,328
71,893
1,475
31,807
11,860
22,348
1,757
2,646

2.5.5) ด้านศาสนา
ศาสนาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจานวน
2,107 แห่ง นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยมีมัสยิด 80 แห่ง และ
โบสถ์ 31 แห่ง
ตารางที่ 1.52 ศาสนา
จังหวัด
วัด
มัสยิด
โบสถ์
พระ
เณร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2,107
80
31
19,614
2,298
ชัยนาท
275
4
4
2,020
110
พระนครศรีอยุธยา
510
64
16
5,256
796
ลพบุรี
435
3
3
4,999
356
สระบุรี
490
5
5
3,753
187
สิงห์บุรี
184
1
3
1,369
577
อ่างทอง
213
3
2,217
272
ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
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2.6) ด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
2.6.1) ศักยภาพกลุ่มจังหวัดด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ด้ านความมั่ นคง (ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น) ตามตั วชี้ วั ดของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่ามีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคนมี
แนวโน้ ม ลดลง เท่ ากั บ 12.20 รายต่ อ ประชากรแสนคน (ล าดั บ ที่ 10 ของประเทศ) และมี อั ต ราการเกิ ด
อุบั ติเหตุบนท้ องถนนแนวโน้ม เพิ่ ม สู งขึ้น นอกจากนี้ มีอัตราการเกิดคดี อาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ 103 คดีต่อประชากรแสนคน (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
จานวนคดี อ าญาที่ รับ แจ้ ง (รวมคดี ป ระทุ ษ ร้ายต่ อ ชี วิต ร่างกาย เพศและต่ อ ทรัพ ย์ )
ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 3,142 คดี ซึ่งมีจานวนลดลงจากปี พ.ศ. 2558 และมีสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับ
แจ้ง เท่ากับ ร้อยละ 81.30 (ลาดับที่ 13ของประเทศ) ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อย่างไรก็ตามพบจานวน
คดียาเสพติดมีแนวโน้มลดลง จานวน 4,165 คดี (ลาดับที่ 4 ของประเทศ) และมีจานวนคดีต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ
ตารางที่ 1.53 ตัวชีว้ ัดด้านความมั่นคง (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ
หน่วย
ลาดับ
1 (2563)อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
รายต่อ
ถนนต่อประชากรแสนคน
ประชากรแสน
11.6 12.2
คน
10
2 (2562)จานวนคดียาเสพติด
9,771 4,165
คดี
4
3 (2562)อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ
คดีต่อประชากร
ประชากรแสนคน
90
103
แสนคน
11
4 (2562)สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง
82.65 81.30
ร้อยละ
13
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับเป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ
ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

2.6.2) อาชญากรรม
จากข้อมู ลสถิติอาชญากรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี พ.ศ.2557-2562 มี
แนวโน้มการเกิดคดีอาชญากรรมลดลง โดยในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 103 คดีต่อประชากรแสนคน (ลาดับที่ 13
ของประเทศ) โดยจังหวัดที่ มี คดีอาชญากรรมมากที่ สุด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองลงมาคือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท ตามลาดับ
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ตารางที่ 1.54 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
หน่วย : คดีต่อประชากรแสนคน
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
135
169
131
193
115
103

ชัยนาท
94
95
66
72
64
76

พระนคร
ศรีอยุธยา
159
255
160
195
116
124

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

90
98
101
160
101
92

162
169
143
191
146
104

153
176
142
183
125
80

161
216
180
430
129
124

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ
ร้อยละ 81.30 (ลาดับที่ 13 ของประเทศ) และมีสัดส่วนที่ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วน
มากที่ สุด ได้แ ก่ จังหวัดชัยนาทสู งถึงร้อยละ 95.85 รองลงมาคือ จังหวัดสิงห์บุ รี จังหวัดอ่างทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ตามลาดับ
ตารางที่ 1.55 สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง
หน่วย : ร้อยละ
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
45.39
32.94
49.36
64.42
79.81
81.30

ชัยนาท
40.58
47.30
70.18
82.85
99.11
95.85

พระนคร
ศรีอยุธยา
52.27
25.80
48.65
60.52
79.52
80.30

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บรุ ี

อ่างทอง

53.35
44.70
50.07
60.51
77.59
79.14

40.04
35.91
48.30
57.63
75.97
78.96

29.32
23.39
43.67
75.78
88.06
88.16

40.92
36.22
46.25
73.04
79.44
81.38

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2.6.3) อุบัติเหตุบนท้องถนน
จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปรากฏว่า ปี พ.ศ.
2561 - 2563 มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง โดยในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 103.10 รายต่อ
ประชากรแสนคน โดยจั งหวั ด ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ บ นท้ อ งถนนมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ จั งหวั ด สิ งห์ บุ รี รองลงมาคื อ
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยนาท ตามลาดับ
ส่ ว นสถิ ติ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต บนท้ อ งถนน ปรากฏว่า ปี พ.ศ.2561-2563 มี แ นวโน้ ม
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 12.20 รายต่อประชากรแสนคน (ลาดับที่
10 ของประเทศ) โดยจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี รองลงมาคือ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท ตามลาดับ
ตารางที่ 1.56 อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน
หน่วย : รายต่อประชากรแสนคน
พื้นที่
อัตรา
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
เกิดเหตุบนท้องถนน
132.90
144.80
103.10
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน
เสียชีวิต
17.60
15.10
12.20
เกิดเหตุบนท้องถนน
55.10
44.40
37.20
ชัยนาท
เสียชีวิต
18.30
18.70
16.10
เกิดเหตุบนท้องถนน
161.10
243.00
59.60
พระนครศรีอยุธยา
เสียชีวิต
12.10
8.00
9.60
เกิดเหตุบนท้องถนน
138.90
100.20
110.80
ลพบุรี
เสียชีวิต
20.40
17.50
14.50
เกิดเหตุบนท้องถนน
137.00
148.00
161.10
สระบุรี
เสียชีวิต
18.40
17.20
9.20
เกิดเหตุบนท้องถนน
62.60
108.40
205.90
สิงห์บุรี
เสียชีวิต
21.00
16.30
15.50
เกิดเหตุบนท้องถนน
168.40
114.10
77.00
อ่างทอง
เสียชีวิต
21.00
19.30
13.40
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2.6.4) ยาเสพติด
เนื่ อ งจากจั งหวั ด ภายในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน อยู่ ในพื้ น ที่ ต อนในและเป็ น
ทางผ่ า นของการล าเลี ย งยาเสพติ ด จากภาคเหนื อ เข้ า สู่ จั ง หวั ด ปริ ม ณฑล และกรุ ง เทพมหานคร ดั ง นั้ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง จึงเบาบาง ไม่พบแหล่งผลิตในพื้นที่ มีแต่ผู้ค้ารายย่อย และผู้เสพ
ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีจานวนคดียาเสพติด ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 4,165 คดี ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาข้อมูลของแต่ละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดชัยนาทมีแนวโน้มลดลง เป็น 186 คดี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีจานวนลดลง เป็น 1,339 คดี จังหวัดลพบุรี มีจานวนลดลง เป็น 1,054 คดี จังหวัดสระบุรี
มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น เป็น 238 คดี จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนคดีลดลง เป็น 561 คดี จังหวัดอ่างทองมีการจับกุม
เกี่ยวกับยาเสพติด มีจานวนคดีลดลง เป็น 787 คดี
ตารางที่ 1.57 จานวนคดียาเสพติด
กลุ่มจังหวัด
ชัยนาท
ปี
ภาคกลางตอนบน
2557
3,454
145
2558
1,661
139
2559
4,047
195
2560
5,230
275
2561
4,828
271
2562
4,165
186

พระนคร
ศรีอยุธยา
1,109
552
1,336
1,869
1,650
1,339

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

556
71
858
1,344
1,156
1,054

484
276
426
322
378
238

92
120
620
708
574
561

1,068
503
612
712
799
787

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) ศั ก ยภาพกลุ่ ม จั งหวัด ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มตามตั ว ชี้ วัด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
หากพิ จารณาข้อมู ล ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัดของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 11.15 (ลาดับที่ 16 ของประเทศ) ซึ่งมีสัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ต่อพื้นที่
กลุ่มจังหวัดเท่ากับ ร้อยละ 3.23 (ลาดับที่ 17 ของประเทศ) และสัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่กลุ่มจังหวัด
เท่ ากับ ร้อยละ 2.41 (ล าดับ ที่ 4 ของประเทศ) ซึ่ งอยู่ที่ จังหวัด ลพบุ รี จังหวัดสระบุ รี และจังหวัด ชัยนาท
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ตามลาดับ
ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) มีค่าเท่ากับ 62 คะแนน (ลาดับที่ 14 ของประเทศ) สัดส่วน
จานวนวันที่ มี คุณ ภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน มีค่าเท่ ากับ ร้อยละ 74 (ลาดั บที่ 14 ของ
ประเทศ)
สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ ร้อยละ 41.06 (ลาดับที่ 13 ของ
ประเทศ) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 68.16 (ลาดับที่ 13
ของประเทศ)
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ปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 3,808 ตันต่อวัน (ลาดับที่ 12 ของประเทศ) และปริมาณการ
จัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการจัดการ เท่ากับ 149,041.37 ตัน (ลาดับที่ 3 ของประเทศ)
จานวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษที่ได้รับแจ้งทั้งหมดในพื้นที่ เท่ากับ 29 เรื่อง (ลาดับที่
14 ของประเทศ) สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด เท่ากับ ร้อยละ 0 (ลาดับที่ 1 ของประเทศ) และจานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ เท่ากับ 3 ราย
(ลาดับที่ 7 ของประเทศ)
สัดส่วนพื้นที่ที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง เท่ากับ ร้อยละ 5.09 (ลาดับที่ 2ของ
ประเทศ) สั ด ส่ ว นประชากรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 0.55 (ล าดั บ ที่ 7 ของประเทศ) จ านวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เท่ากับ 65,347 คน (ลาดับที่ 7 ของประเทศ) และจานวนระบบ
พยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ เท่ากับ 73 ชิ้น (ลาดับที่ 11 ของประเทศ)
ตารางที่ 1.58 ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
ตัวชี้วดั
ค่าเฉลี่ย
1 (2562)สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด
31.77
2 (2562)สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่
จังหวัด
20.97
3 (2562)สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัด
2.71
4
(2563)ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI)
67
5 (2562)สัดส่วนจานวนวันที่มีคุณภาพอากาศใน
เกณฑ์มาตรฐาน
89
6 (2562)สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่นาไปใช้
ประโยชน์
48.05
7 (2562) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
73.14
8 (2562)ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
3,616
9 (2563)ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่
ระบบการจัดการ
66,455.93
10 (2562)จานวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ
21
11 (2563)สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ
แบบปริมาณลูกโซ่
0.01
12 (2563)จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ
4
13 (2563)สัดส่วนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย และภัย
แล้ง
23.99
14 (2563)มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัย
แล้ง
3,259,960
15 (2563)สัดส่วนประชากรที่ประสบอุทกภัย
2.18
95

ค่าสถิติ
11.15
3.23
2.41

หน่วย ลาดับ
ร้อยละ
16
17
4

62

ร้อยละ
ร้อยละ
คะแนน
(1-100)

74

ร้อยละ

15

41.06

ร้อยละ

13

68.16 ร้อยละ
3,808 ตันต่อวัน

13
12

14

149,041.37
29

ตัน
เรื่อง

3
14

0
3

ร้อยละ
ราย

1
7

5.09

ร้อยละ

2

0
0.55

บาท
ร้อยละ

1
7
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ที่
16
17

ตัวชี้วดั
(2561)จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
(2562)จานวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัย
ล่วงหน้า

ค่าเฉลี่ย

ค่าสถิติ

หน่วย

66,428

65,347

คน

7

173

73

ชิ้น

11

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด และลาดับ เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด

3.2) พื้นที่ป่า พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ชลประทานและปริมาณน้าฝน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีพื้นที่ป่าไม้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสิ้น 1,162,886 ไร่
โดยจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ป่า ไม้เท่ากับ 599,955 ไร่ (คิดเป็น ร้อยละ 51.59 ของพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวั ดฯ)
รองลงมา คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท และสิงห์บุรี ตามลาดับ
ในด้านพื้นที่ทางการเกษตร กลุ่มจังหวัดมีพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งสิ้น 6,663,813 ไร่ เป็น
พื้นที่ชลประทาน 4,238,528 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.61 ของพื้ นที่ทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัด โดยมี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี ที่มีพื้นที่ทางเกษตรนอกเขตชลประทาน ถึงแม้กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนจะมีลาน้าสาคัญในการหล่อเลี้ยงประชากรของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก
แม่น้าบางขาม แม่น้าน้อย และแม่น้าท่าจีน รวมทั้งมีคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก ไหลผ่านทั้ง 6 จังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด หากน้ามีเพียงพอเป็นปกติก็มีน้าเพียงพอสาหรับอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หากฝน
ไม่ตกตามฤดูกาล หรือตกน้อยก็ทาให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้า โดยปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้าต้นทุนต่อ
ความต้องการใช้น้าเพียง 120 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) โดยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี มีปริมาณน้าต้นทุนติดลบอย่างมากอาจส่งผล
ต่อภาวะขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง และหากพิจารณาตัวชี้วัดสัดส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอ เท่ากับ ร้อยละ 61.92 (ลาดับที่ 8 ของประเทศ) ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตามมีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรีที่มี สัดส่วนหมู่บ้านที่มีน้า
เพี ยงพอต่ ากว่าค่ าเฉลี่ ยของประเทศ สะท้ อนให้ เห็ น ว่ ายังมี ชุ ม ชนหรือหมู่ บ้ านที่ ยังขาดแคลนน้ าเพื่ อ
การเกษตร ดังนั้นประเด็นการบริหารจัดการน้ายังคงเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 1.59 พื้นที่ป่า พื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ชลประทาน
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ทางการเกษตร
พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
ประเทศ
102,488,302
149,244,274
33,528,894
ภาคกลาง
19,050,043
31,139,623
10,096,277
กลุ่มจังหวัด
1,162,886
6,663,813
4,238,528
ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
40,093
1,191,143
924,809
พระนครศรีอยุธยา
1,178,475
1,409,426
ลพบุรี
599,955
2,191,867
545,387
สระบุรี
522,573
1,185,798
342,934
สิงห์บุรี
265
492,113
839,384
อ่างทอง
424,417
176,588
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 สานักจัดการที่ดินป่าไม้
กรมป่าไม้ สานักงานสถิติแห่งชาติ
ตารางที่ 1.60 สถิติปริมาณฝน จาแนกเป็นรายจังหวัด และสถานีตรวจอากาศ พ.ศ.2563
สถานีตรวจ
จังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้าฝน
อากาศ
สถานีเกษตร
- น้าฝนทั้งเดือน (มิลลิเมตร)
804.4
ชัยนาท
ชัยนาท
- จานวนวันฝนตก (วัน)
98
- ฝนสูงสุด
77.3
สถานีเกษตร
- น้าฝนทั้งเดือน (มิลลิเมตร)
1,093.4
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา - จานวนวันฝนตก (วัน)
86
- ฝนสูงสุด
86.9
- น้าฝนทั้งเดือน (มิลลิเมตร)
904.4
สถานีตรวจ
- จานวนวันฝนตก (วัน)
87
อากาศลพบุรี
- ฝนสูงสุด
78.7
ลพบุรี
- น้าฝนทั้งเดือน (มิลลิเมตร)
1,099.7
สถานีตรวจ
- จานวนวันฝนตก (วัน)
106
อากาศบัวชุม
- ฝนสูงสุด
173.1
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ภาพที่ 1.95 สัดส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอต่อการเกษตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 - 2562
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.3) สถานการณ์ด้านภัยแล้งและอุทกภัย
ถึงแม้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จะมีลาน้าสาคัญในการหล่อเลี้ยงประชากรของกลุ่มจังหวัด
ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก แม่น้าบางขาม แม่น้าน้อย และแม่น้าท่าจีน รวมทั้งมีคลองชลประทาน
ชัยนาท-ป่าสัก ไหลผ่านทั้ง 6 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด หากน้ามีเพียงพอเป็นปกติก็มีน้าเพียงพอสาหรับ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร หากฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือตกน้อยก็ทาให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้า
อย่างไรก็ตามพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ากั้นลาน้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่
ที่จังหวัดชัยนาท และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังมี คลองชัยนาท-ป่าสัก เมื่อถึงฤดูฝนของ
แต่ ล ะปี หากมี ฝ นตกมากอาจท าให้ น้ าเหนื อ ไหลบ่ า ท าให้ น้ าล้ น ตลิ่ ง หรื อ น้ าท่ วมขั ง บริ เ วณ ที่
ลุ่มแอ่งกระทะ ส่วนการเกิดเหตุการณ์น้าท่วมขังเนื่องจาก ฝนตกหนักในพื้นที่ชุมชนนั้นจะเกิดได้กับทุกพื้นที่
ชุมชนอันเป็นผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการระบายน้าของระบบท่อระบายน้าและคลองระบายน้าในพื้นที่
ชุ ม ชนมี ส ภาพความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย น้ าท่ วมของพื้ น ที่ ดั งนั้ น สรุป สาเหตุ ของการเกิ ดอุ ท กภั ยมาจาก
3 สาเหตุหลัก ดังนี้
1) อุทกภัยที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ โดยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้น้าไหลเข้าพื้นที่ทาให้
เกิดน้าท่วมขังในพื้นที่ เกิดน้าท่วมฉับพลัน และน้าป่าไหลหลาก
2) อุทกภัยที่เกิดจากน้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่แม่น้าสายหลัก
ไหลผ่าน ซึ่งหากปริมาณน้ามีมากตั้งแต่ 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขึ้นไป ก็จะมีผลทาให้น้าเอ่อล้นตลิ่งเข้า
ท่วมพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการระบายน้าและการพร่องน้าของกรมชลประทานด้วยว่า จะระบายน้าเข้าสู่
พื้นที่ไหนมากน้อยเพียงใด
3) ประสิทธิภาพในการระบายน้าของระบบท่อระบายน้าและคลองระบายน้าในพื้นชุมชน
มีสภาพความเสี่ยงในการระบายน้าได้ช้า
จากการศึกษาด้านอุทกภัยและภัยแล้งของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
พบว่า สภาพปั จจุบั น (พ.ศ. 2562) ขอบเขตพื้นที่น้าท่วมสวนใหญ่ เกิดขึ้นริมตลิ่งและพื้นที่ ลุ่มต่าริมแม่น้า
เจ้าพระยา เช่น บริเวณพื้นที่ลุมต่าริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก และแม่น้าน้อย ตั้งแต่บริเวณที่แม่น้าน้อย
ไหลแยกออกมาจากแม่ น้ าเจ้ า พระยา เขตจั ง หวั ด ชั ย นาท จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทอง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จนถึงพื้นที่ลุ่มต่าทางตอนบนของจังหวัดนนทบุรี บริเวณอาเภอไทรน้อย และสวนพื้นที่ลุ่ม
ต่าริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก พื้นที่น้าท่วมเริ่มแผ่ขยาย จากริมแม่น้าเจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่าใน
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เขตจังหวัดชั ยนาท จังหวัด สิ งห์ บุ รี จังหวัด อ่างทอง จังหวัดลพบุ รี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงจั งหวัด
ปทุ มธานี โดยมี ความลึ ก น้ าท่ วมเฉลี่ ยอยู่ ในชวง 1.0-3.0 เมตร มี พื้ น ที่ น้ าท่ ว มรวมประมาณ 5,001,531 ไร่
ลุ่มน้ าเจ้าพระยามี พื้ น ที่ เกษตรในเขตชลประทาน 4,256,318 ไร่ มี ความต้องการใช้น้ าเพื่ อการชลประทาน
9,640.39 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นการขาดแคลนน้า 1,977.31 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือร้อยละ 20.51 ของความต้องการน้า
มีความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท่องเที่ยว 2,762.57 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นการขาดแคลนน้า
95.23 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือร้อยละ 3.45 ของความต้องการน้าและมีความต้องการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม 37.16
ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นการขาดแคลนน้า 1.36 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือร้อยละ 3.66 ของความต้องการน้า
สภาพอนาคต (พ.ศ. 2572) ขอบเขตพื้นทีน่ ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดขึ้นริมตลิ่งและพื้นทีล่ ุ่มต่าริมแม่น้า
เจ้าพระยา เช่น บริเวณพื้นทีล่ ุ่มต่าริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก และแม่น้าน้อยตั้งแต่บริเวณที่แม่น้าน้อยไหล
แยกออกมาจากแม่ น้ าเจ้ า พระยา เขตจั ง หวั ด ชั ย นาท จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี จั ง หวั ด อ่ า งทองจนถึ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และส่วนพื้นที่ลุ่มต่าริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก พื้นที่น้าท่วมเริ่มแผ่ขยายจากริมแม่น้า
เจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่ ลุ่มต่าในเขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จนถึงจังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่น้าท่วมส่วนใหญ่อยูใ่ นทุ่งบริหารน้าของกรมชลประทาน ซึ่งจะมี
พื้นที่น้าท่วมรวมประมาณ 2,708,270 ไร่ และความลึกน้าท่วมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.0-2.0 เมตร มีพื้นที่เกษตรในเขต
ชลประทาน 3,553,746 ไร่ มีความต้องการใช้น้าเพื่อการชลประทาน 6,308.44 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นการขาดแคลน
น้า 823.40 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือร้อยละ 13.05 ของความต้องการน้า มีความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
และท่ องเที่ ยว 3,326.13 ล้ าน ลบ.ม./ปี เป็ นการขาดแคลนน้ า 38.31 ล้ าน ลบ.ม./ปี หรื อร้ อยละ 1.15 ของ
ความต้ องการน้ า และมี ความต้ องการใช้ น้ าเพื่ ออุ ตสาหกรรม 37.16 ล้ าน ลบ.ม./ปี เป็ นการขาดแคลนน้ า
0.36 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือร้อยละ 0.96 ของความต้องการน้า
ส่วนลุ่มแม่น้าป่าสัก พบว่า สภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ขอบเขตพื้นที่น้าท่วมส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่าริมแม่น้าป่าสักช่วงพื้นที่เหนือเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ซึ่งอยู่บริเวณ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงมาจนถึง อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และพื้นที่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้าป่าสักและ
แม่น้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ บริเวณ อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
มีความลึกน้าท่วมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.0-2.0 เมตร และมีพื้นที่น้าท่วมประมาณ 509,356 ไร่ มีพื้นที่เกษตรในเขต
ชลประทาน 1,035,817 ไร่ มีความต้องการใช้น้าเพื่อการชลประทาน 989.10 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นการขาด
แคลนน้ า 133.24 ล้ าน ลบ.ม./ปี หรื อ ร้ อ ยละ 13.47 ของความต้ อ งการน้ า มี ค วามต้ องการใช้ น้ าเพื่ อ
การอุ ป โภค-บริ โ ภค และท่ อ งเที่ ย ว 89.13 ล้ าน ลบ.ม./ปี เป็ น การขาดแคลนน้ า 5.06 ล้ าน ลบ.ม./ปี
หรือร้อยละ 5.68 ของความต้องการน้า และมีความต้องการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม 0.38 ล้าน ลบ.ม./ปี ไม่มี
การขาดแคลนน้า
สภาพอนาคต (พ.ศ. 2572) ขอบเขตพื้ น ที่ น้ าท่ ว มส่ ว นใหญ่ เกิ ด ขึ้ น ริ ม ตลิ่ ง และพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่ า
ริมแม่น้าป่ าสักช่วงพื้น ที่ เหนื อเขื่อนป่ า สักชลสิท ธิ์ ซึ่ง อยู่บริเวณ อาเภอเมืองเพชรบู รณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงมาจนถึง อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และพื้นที่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้าป่าสักกับแม่น้าเจ้าพระยา
ตั้งแต่บริเวณ อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีความลึกน้าท่วม
เฉลี่ยอยู่ในชวง 1.0-2.0 เมตร และมีพื้นที่ น้าท่วมประมาณ 213,781 ไร่ มีพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน
985,341 ไร มี ความต้ องการใช้ น้ าเพื่ อ การชลประทาน 751.03 ล้ าน ลบ.ม./ปี เป็ น การขาดแคลนน้ า
94.94 ล้าน ลบ.ม./ปี หรือร้อยละ 12.64 ของความต้องการน้า มีความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
และท่ องเที่ ยว 142.66 ล้ าน ลบ.ม./ปี เป็ น การขาดแคลนน้ า 7.26 ล้ าน ลบ.ม./ปี หรือร้อ ยละ 5.09 ของ
ความต้องการน้า และมีความต้องการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม 0.38 ล้าน ลบ.ม./ปี ไม่มีการขาดแคลนน้า
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3.4) คุณภาพน้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ผลคะแนนเท่ากับ 61.18 คะแนน และมีคะแนนสูงสุดในปี 2561 ถึง 69
คะแนน อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2563 มีผลเพียง 62 คะแนนซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ลาดับที่ 14 ของ
ประเทศ) โดยเฉพาะจั ง หวั ด สระบุ รี มี ค่ า ระดั บ คุ ณ ภาพน้ า (WQI) ลดลงเหลื อ 58 คะแนน จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาลดลงเหลือ 59 คะแนน และจังหวัดลพบุรี ลดลงเหลือ 62 คะแนน

ภาพที่ 1.96 ด้านผลตรวจคุณภาพน้า (WOI)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.5) การใช้พลังงาน
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ าภาคครัวเรือนต่อประชากร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จาก ปี พ.ศ.
2558 ที่เท่ากับ 655 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อคน เป็น 793 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อคน ในปี พ.ศ. 2562 โดยจังหวัด
ที่มีสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมา
คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท

ภาพที่ 1.97 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ ประชากร
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สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีแนวโน้มลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2559 ที่เท่ากับ 14,419 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อล้านบาท เป็น 13,564 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อล้านบาท ใน
ปี พ.ศ. 2561 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี รองลงมาคือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดชัยนาท ตามลาดับ

ภาพที่ 1.98 สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สั ด ส่ ว นปริ ม าณการใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ยานพาหนะต่ อ ประชากรของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ นจาก ปี พ.ศ. 2558 ที่เท่ากับ 525 ลิตรต่อคน เป็น 635 ลิตรต่อคน
ในปี พ.ศ. 2562 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากรมากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดสระบุรี รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง
และจังหวัดชัยนาท ตามลาดับ

ภาพที่ 1.99 สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร
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3.6) ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน เท่ากับ 1,309,839 ตัน (ลาดับที่ 6
ของประเทศ) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากในปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณขยะมูลฝอย
ต่ อ วั น มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 493,407 ตั น รองลงมา คื อ จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด สระบุ รี จั ง หวั ด ชั ย นาท
จังหวัดอ่างทอง และจั งหวัดสิงห์บุรี ตามลาดับ อย่างไรก็ตามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจะมีปริมาณขยะ
มูลฝอยสูง แต่มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดชัยนาท ส่วนจั งหวัดอ่างทองกลับมีปริ มาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยสู งขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่จัดการถูกต้ องเท่ากับร้อยละ 56.51 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง (อยู่ลาดับที่ 15 ของประเทศ) โดยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่ างทอง มีแนวโน้มการจั ดการขยะที่ถูกต้องลดลง นอกจากนี้ใน
สถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากบริการ
รับ ส่ งอาหาร (Food Delivery) และพฤติ ก รรมการบริโภคที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การสู ญ เสี ยอาหารและขยะอาหาร
รวมทั้งปริมาณขยะติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึน้

ภาพที่ 1.100 ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 1.101 สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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3.7) มลพิษทางอากาศ
มลพิษ ทางอากาศยัง คงเป็น ปัญ หาอย่า งต่อ เนื ่อ ง ค่า AQI เท่า กับ 279.93 (หมายถึง มี
ผลกระทบต่อ สุข ภาพมาก) (อยู่ลาดับที่ 14 ของประเทศ) จานวนวันที่มีค่า PM. 10 และ PM. 2.5 เกินค่า
มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเกิดสูงสุดที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้สัดส่วนก๊าซเรือน
กระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีแนวโน้มมากขึ้นเท่ากับ 26.39 และมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (อยู่
ลาดับที่ 9 ของประเทศ) โดยจังหวัดที่มีค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัด
อ่างทอง และจังหวัดลพบุรี สะท้อนการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสม หรือมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน

ภาพที่ 1.102 จานวนวันที่ตรวจพบสารมลพิษในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้สถานการณ์การเผาฟางของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีพื้นที่การปลูกข้าว
3,986,490.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของพื้นที่ภาคกลาง และร้อยละ 5.74 ของประเทศ โดยมีพื้นที่เก็บ
เกี่ยว 3,981,300.02 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเผาฟาง และพื้นที่ปลูกข้าว 1 ไร่เกิด
ปริมาณฟางข้าวเฉลี่ย ประมาณ 650 กิโลกรัม ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีปริมาณฟางข้าวประมาณ
1,811.49 ล้านกิโลกรัมต่อปี หากนาปริมาณดังกล่าวมาคาดการณ์การปล่อยก๊าซ Black Carbon ซึ่งอัตราการ
ปลดปล่อยก๊าซ Black Carbon จากงานวิจัยของ Kanittha Penwadee and Savitri, 2012 พบว่า การเผา
ตอซังและฟางข้าวในพื้นที่โล่ง 1 กิโลกรัม มีอัตราการปล่อยก๊าซ Black Carbon อยู่ในช่วง 0.04-0.08 กรัม
โดยเฉลี่ยประมาณ 0.06 กรัม ดังนั้นอัตราการปล่อยก๊าซ Black Carbon ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ประมาณ 108,689.49 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 83.46 ของการปล่อยก๊าซ Black Carbon ภาคกลาง
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จากข้ อ มู ล ทางด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม พบว่ากลุ่ม จั งหวัด ภาคกลาง
ตอนบน เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี แ ม่ น้ าส าคั ญ ไหลผ่ านหลายสาย และพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในเขตชลประทาน มี เขื่ อ น
เพื่อการชลประทานที่สาคัญ 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระราม 6 ซึ่งที่ผ่านมา
ระดับคุณ ภาพน้ามีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีปริมาณน้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้าเพียง
120 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลาดับที่ 11 ของประเทศ) โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี มี ปริมาณน้าต้นทุนติดลบอย่างมากอาจส่งผลต่อภาวะขาดแคลนน้าใน
ช่วงฤดูแล้ง และมีแนวโน้มขาดแคลนน้ามากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการน้าของกลุ่มจังหวัดยัง เป็นประเด็น
สาคัญที่จาเป็นในการพัฒนาให้สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งควรต้อง
เร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณ ภาพน้า นอกจากนี้ ปัญ หามลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญ หาอย่างต่อเนื่องและมี
ความรุนแรงขึ้น ทั้งจานวนครั้งที่เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน เพิ่มขึ้น และ
สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีแนวโน้มมากขึ้น รวมทั้งหากมีการเผาฟางข้าวในพื้นที่นา
มากขึ้นอาจทาให้สร้างปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ
ของประชาชนยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวลดลงอีกด้วย
3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกกลางตอนบน ได้นากระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมและจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นและรับข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหาความต้องการจากผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาชนระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2564 โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
ออนไลน์ และการประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ตลอดจนนาเสนอข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ส่วนของการวิเคราะห์บริบทของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน วิเคราะห์ SWOT เป้าหมายการพัฒนา (เดิม)
ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหารือในส่วนของเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการในการจัดทาแผนพัฒนาเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 -2570) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระดมความคิดเห็นภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โอทอปเทรดเดอร์ สภาเกษตรกร ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบ
Zoom จานวน 60 คน
ครั้งที่ 2 ระดมความคิ ดเห็ นภาคการศึ กษาหน่ วยปฏิ บั ติก ารส่ วนหน้ าของกระทรวงการอุด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า)
ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบ Zoom จานวน 20 คน
ครั้งที่ 3 ประชุมเพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์บริบทข้อมู ลของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ SWOT ผลการทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา และแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom จานวน 120 คน
ครั้ งที่ 4 จั ดประชุ มกลุ่ มเฉพาะ (Focus Group) ทั้ ง 4 ประเด็ นการพั ฒ นา เพื่ อระดมความคิ ดเห็ น
พิจารณารายละเอียดโครงการอย่างย่อ (Project Brief) และกาหนดรายละเอียดกิจกรรมในการแปลงยุทธศาสตร์
สู่ก ารปฏิ บั ติ ในแผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด ภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom จานวน 200 คน
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ครั้งที่ 5 จัดประชุมสัมมนา/เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญ หาและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 –
2570) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วน พร้อมรายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญ หาและความต้องการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 ผ่านระบบ
Zoom จานวน 300 คน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นปัญหาและความต้องการตลอดจน
ศักยภาพของพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
ตารางที่ 1.61 แสดงปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ลาดับ
ปัญหา/ความต้องการ
ความสาคัญ
1
ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การปลู กพื ชทดแทนที่ ต รงกั บ
ความต้องการของตลาด อาทิ พื ชสมุน ไพรและ
ยกระดั บ การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรอาหารเพื่ อ
สุขภาพ

2

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่
1.พระนครศรีอยุธยา
2.ชัยนาท
3.ลพบุรี
4.สระบุรี
5.สิงห์บุรี
6.อ่างทอง
กลุ่มเป้าหมาย
1.เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(Smart Farmer,Young Smart Farmer)
2. วิสาหกิจชุมชน
3.ผู้ประกอบการ SME
4. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
แหล่งกักเก็บน้าเพื่อไว้ใช้ในภาคการเกษตรมีจากัด พื้นที่
1.พระนครศรีอยุธยา
ตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.ชัยนาท
ตาบลบ่อแร่ อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
3.ลพบุรี
ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
4.สระบุรี
ตาบลพุคาจาน อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
ตาบลลาสมพุง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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ลาดับ
ความสาคัญ

ปัญหา/ความต้องการ

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

3

จัดหาตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับ
สินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเฉพาะ

4

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง อาทิ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งกี ฬ า การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุ ม ชน
และเชิ ง ธรรมชาติ ด้ ว ยใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ สร้ า ง
โอกาสทางการท่องเที่ยว

5

สถานที่ ท่ องเที่ ยวในกลุ่ ม จังหวัด ขาดการบู รณะ
ปรั บ ปรุ ง ตลอดจนสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ
สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วยั งไม่ เหมาะสมและยั ง
ไม่ได้มาตรฐาน
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5.สิงห์บุรี
ตาบลโพธิ์ชัย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มเป้าหมาย
1.เกษตรกร
2. วิสาหกิจชุมชน
พื้นที่
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ชัยนาท
3. ลพบุรี
4. สระบุรี
5. สิงห์บุรี
6.จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มเป้าหมาย
1.เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(Young Smart Farmer)
2. วิสาหกิจชุมชน
3.ผู้ประกอบการ SME
2. ประชาชนทั่วไป
พื้นที่
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ชัยนาท
3. ลพบุรี
4. สระบุรี
5. สิงห์บุรี
6.จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. ประชาชนทั่วไป
พื้นที่
1.พระนครศรีอยุธยา
2.ชัยนาท
3.ลพบุรี
4.สระบุรี
5.สิงห์บุรี
6.อ่างทอง
ริมแม่น้าน้อย อาเภอโพธิ์ทอง
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ลาดับ
ความสาคัญ

6

7

ปัญหา/ความต้องการ

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. ประชาชนทั่วไป
การเข้าไม่ถึงและการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีของ พื้นที่
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ชัยนาท
3. ลพบุรี
4. สระบุรี
5. สิงห์บุรี
6. อ่างทอง
กลุ่มเป้าหมาย
1. เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(Smart Farmer,Young Smart Farmer)
2. วิสาหกิจชุมชน
3. ผู้ประกอบการ SME
ขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและทักษะ soft skill พื้นที่
ที่จาเป็น
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ชัยนาท
3. ลพบุรี
4. สระบุรี
5. สิงห์บุรี
6. อ่างทอง
กลุ่มเป้าหมาย
1. เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(Smart Farmer,Young Smart Farmer)
2. วิสาหกิจชุมชน
3. ผู้ประกอบการ SME
4. แรงงาน
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ลาดับ
ปัญหา/ความต้องการ
ความสาคัญ
8
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุถนน

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ชัยนาท
3. ลพบุรี
4. สระบุรี
5. สิงห์บุรี
6. อ่างทอง
กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ใช้ถนนที่มคี วาม
เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงที่เชื่อมสู่พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
2. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

9

เกิดมลพิษทางอากาศ

10

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
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พื้นที่
1. พระนครศรีอยุธยา
2. ลพบุรี
3. สระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
พื้นที่
1.พระนครศรีอยุธยา
2.สระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(Smart Farmer,Young Smart Farmer)
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3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
เป้าหมายการพัฒนา : “ลุ่มน้าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และสถาบั นการศึกษา โดยผลการพั ฒ นากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนใน
ช่วงแรกของแผน (ปี พ.ศ. 2562) พบว่ามีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเฉลี่ยของค่าเป้าหมายเฉลี่ย 5 ปี จานวน 2 ตัวชี้วัด
ได้ แ ก่ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมเฉลี่ ย ต่ อ หั ว (GPCP PER CAPITA) เพิ่ ม ขึ้ น และอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 พบว่า ตั้งแต่งบประมาณ 2562-2564
มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมทั้ งสิ้ น 118 โครงการ ซึ่ ง ในปี งบประมาณ 2562 ได้ เน้ น ถึ งการปรั บ ปรุ งใน 4 ด้ า น
ทั้งด้านกลุ่มพัฒนาเส้นทางจราจร กลุ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าในพื้นที่
และกลุ่ ม พั ฒ นาผลผลิ ต ทางการเกษตรอย่ างเท่ าเที ย มกั น อย่ างไรก็ ต ามในปี งบประมาณ 2563 – 2564
มี โครงการการปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางจราจรจ านวนมากกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของโครงการที่ ได้ รั บ จั ด สรรทั้ ง หมด
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกี่ยวกับยกระดับผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมา
เพื่อสร้างรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน โดยมีข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ดังนี้
1) ควรจัดโครงการด้านบริหารจัดการน้าให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้าแล้งหรือป้องกันน้าท่วมในอนาคต
2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้นักท่องเที่ยว
ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่ องเที่ ยวได้ตามปกติ และส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานทั้งด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน และด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ย วให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งโครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และสนับสนุนจัดช่องทางจาหน่ายสินค้าให้กับ
ชุมชนผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน
ตารางที่ 1.62 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE) เพิ่มขึ้น
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลีย่ ต่อหัว (GPCP PER CAPITA)
เพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
(GINI INDEX) ลดลง
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พ.ศ. 2561-2565
0.47
270,000

ผลการดาเนินงาน
พ.ศ. 2562
-0.95
271,360

6.33
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โดยมีผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ
SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน พบว่า มุ่ งเน้น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพกระบวนการผลิต และผลผลิต ทางการเกษตรให้ มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานสามารถแข่ งขั น ได้ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการในด้ า นช่ อ งทางการตลาด
ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
สาหรับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่าร้อยละของรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นบรรลุค่าเป้าหมายเฉลี่ย 5 ปี
อย่างไรก็ตามผลการดาเนินงานมีความผันผวน เนื่องจากรายได้สุทธิ ของเกษตรกรขึ้นอยู่กับผลผลิต สภาพ
ภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้า และราคาสินค้าเกษตรในแต่ละปี ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตร
ตารางที่ 1.63 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 1
ค่าเป้าหมาย
ผลการ
ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2561ดาเนินงาน
2565
พ.ศ. 2562
ร้อยละของรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ร้อยละ -34.69
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการ
ดาเนินงาน
พ.ศ. 2563
ร้อยละ 51.81

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สรุปได้ดังนี้
1. ยกระดับและเพิ่ มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป
การตลาดสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาทิ กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปจากกล้วย เตยหอม และข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงแพะ
แปลงใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
แพะ และการจัดการฟาร์มปลอดโรคช่วยให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีขึ้น อีกทั้งการจัดมหกรรม
แพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ยังช่วยสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้สามารถ
มีรายได้จากการเลี้ยงแพะมากขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบนิเวศทางน้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
การประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน
2. ยกระดับ ศั กยภาพการแข่ งขั น ของสถานประกอบการและผู้ ป ระกอบการ SME ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีโครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SME
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อาทิ ส่งเสริมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ SME จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดดิจิทัล และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าในจังหวัดสู่ตลาด
ดิจิทัลทั้ง 6 จังหวัด ท าให้ ผู้ประกอบการผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน สินค้าภาคการเกษตร และสิน ค้า OTOP/SMEs
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิ ทัล ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้รับจัดสรรโครงการมหกรรม UP
Expo 2021 ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ งยื น ในปี ง บประมาณ 2564 เพื่ อ เป็ น เวที ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
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ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมภาคเกษตรจากหน่วยงาน ภาครัฐ สถาบั นการศึกษา และบริษัทเอกชน เป็นศูนย์
ฝึกอบรมด้านบริหารธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP, SME/Start Up และบุคคลที่สนใจ และศูนย์
การเจรจาระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP SME/Start Up ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว
ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพั ฒนาที่ 2 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นที่ทางด้านคมนาคมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนทั้ง 4 เส้นทางการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ เส้นทางที่ 1 “เยือน 2 ราชธานี” เส้นทางที่ 2 “สู่ถิ่นวีรชน
คนกล้า เส้นทางที่ 3 “รอยพระพุทธบาทกราบศรัทธา” เส้นทางที่ 4 “ธรรมสถานศาสนาครองใจ” เพื่ออานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลการดาเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2562มีอัตราการ
ขยายตัวนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวต่ากว่าค่าเป้าหมาย นอกจากนี้จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ นั กท่ องเที่ ยวไม่ สามารถเดินทางเข้ามาท่ องเที่ ยวได้
ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมาก ทั้งจานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ร้ อ ยละ 57.10 และรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วลดลงไปร้ อ ยละ 65.19 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาที่ถือว่าเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวหลักในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอื่น ๆ ใน
กลุ่มจังหวัด
ตารางที่ 1.64 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 2
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2561-2565
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรอง
ร้อยละ 5
ร้อยละ 23.57
ร้อยละ 8.75
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่ม
ร้อยละ 5
ร้อยละ 0.51
ร้อยละ -57.10
จังหวัดเพิ่มขึ้น
ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ร้อยละ 5
ร้อยละ 1.29
ร้อยละ -65.19
จังหวัดเพิ่มขึ้น
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สรุปได้ดังนี้
1. ฟื้ น ฟู และดูแลรักษาแหล่ งท่ องเที่ ยวให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งมีโครงการพัฒ นา
ปรับ ปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภั ยและฟื้ น ฟู แ หล่ งท่ องเที่ ยว ประวัติศ าสตร์ วัฒ นธรรมและ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก อาทิ กิจกรรมย่อยบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3017
ตาบลดีลัง อาเภอพั ฒ นานิคม จังหวัดลพบุ รี การปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็ น 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลย 3034 ตาบลห้วยป่าหวาย อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การเพิ่มประสิทธิภาพ
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางจักรยาน
และลู่วิ่งรอบอ่างซั บเหล็ ก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นต้น ส่วนการพั ฒ นาแหล่งท่องเที่ยว อาทิ
กิจกรรมย่อยอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมวัดโบสถ์ ตาบลโก่งธนู อาเภอเมืองลพบุ รี จังหวัดลพบุรี
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คลั ง เก็ บ โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ต าบลท่ า หิ น อ าเภอเมื อ งลพบุ รี จั ง หวั ด ลพบุ รี ซึ่ ง มี
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในด้านการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามา
ชมวัด อุโบสถได้ และประชาชนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานในพื้นที่
2. ส่ งเสริ ม กิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ องเที่ ยวที่ ทั น สมั ย อย่ างทั่ ว ถึ ง
ซึ่งมี โครงการยกระดับ การท่ องเที่ ยววิถีชุม ชนลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก อาทิ งานระลึกสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ยลรุกขมรดกของแผ่นดินวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง กิจกรรมท่องเที่ยว
วิถีชาวนาในลุ่ ม น้าเจ้าพระยา/ป่าสั ก เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายการท่ องเที่ ยว มีเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 3 เส้นทาง ช่วยให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวต่อผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ช่วยส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการดาเนินงานอาจ
พบปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานในด้านการจัดเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบ Farm trip
ที่อาจเป็นเส้นทางที่มีความน่าสนใจด้านในการท่องเที่ยว แต่ความเสี่ยงในด้านการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้น และหากเกิด ขึ้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ดังนั้นควรเพิ่มแนวทางการกากับและติดตามเพื่ออานวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่ มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน
ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน พบว่า เน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง เขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะของตลิ่ง ที่จะส่งผลต่อ
แหล่งท่องเที่ยวและเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน สาหรับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากน้าท่ วมและการขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐานบรรลุเป้าหมาย แต่ ค่าดัชนีคุณ ภาพน้ า (WQI)
ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐานไม่บรรลุเป้าหมาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563 ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) ของกลุ่มจังหวัด อยู่ในระดับพอใช้ ในปี พ.ศ. 2563
มี ผ ลเพี ยง 62 คะแนนซึ่ ง ต่ ากว่าค่ าเฉลี่ ย ประเทศ (ล าดั บ ที่ 14 ของประเทศ) โดยเฉพาะจังหวัด สระบุ รีมี
ค่าระดับคุณภาพน้า (WQI) ลดลงเหลือ 58 คะแนน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงเหลือ 59 คะแนน และ
ลพบุรี ลดลงเหลือ 62 คะแนน ดังนั้น ประเด็นการรักษาคุณภาพน้า และการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
ยังคงเป็นประเด็นสาคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตารางที่ 1.65 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 3
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2561-2565
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและการ
ร้อยละ 5
ร้อยละ 15.67
ขาดแคลนน้าลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้า
67
66
62
เจ้าพระยา/ป่าสักในกลุม่ จังหวัดภาคกลาง
คะแนน
คะแนน
ตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สรุปได้ดังนี้
1. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าแบบมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน อาทิ ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดวังน้าเย็น ตาบลวังน้าเย็น อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตาบลบางหลวงโดด อาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร ก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่บริเวณหน้าวัด
เชิงท่า ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ความยาว 237.00 เมตร เป็นต้น
ซึ่งจากการดาเนินงานสามารถเพิ่มการบริหารจัดการน้า สามารถป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ/พื้นที่การค้า/ที่พัก
อาศัย ให้พ้นจากปัญหาอุทกภัยยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้า เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลน
น้าทานาในฤดูแล้งอีกทั้งยังช่วยให้การระบายน้าในฤดูน้าหลากมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรเทาปัญหาน้าไหล
เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และชุมชน
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2. จั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มทางน้ าในลุ่ ม น้ าเจ้ าพระยา/ป่ าสั ก ของกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลาง
ตอนบน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้าอย่างยั่งยืน มี โค รงก ารพั ฒ น า
ศักยภาพการควบคุมและปรับปรุงคุณ ภาพน้าด้วยเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้าง
เครือข่ายการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้า เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้า
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ า อย่ า งไรก็ ต ามที่ ผ่ า นมาไม่ มี โครงการที่ ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4 : พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยคมนาคมโลจิ ส ติ ก ส์ ขนส่ ง มวลชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ด้านเศรษฐกิจ
ผลการดาเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถส่งมอบความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านต่างๆ เช่น ขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรม ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร และการสัญ จรไปมาของประชาชนในพื้นที่ โดยการปรับปรุง พัฒนา ขยายถนนในเส้นทางหลักที่มี
การจราจรจานวนมาก เพื่ อให้การเดินทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ลดต้นทุนในการเดินทางทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการเดินทางทั่วไป และเส้นทางยังสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่เส้นทางรองและเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยสาหรับผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด สัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นบรรลุค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 1.66 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 4
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2561-2565
พ.ศ. 2562
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
ร้อยละ
ร้อยละ
และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
3.18
3.19
เพิ่มขึ้น
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สรุปได้ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒ นาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับ
โครงข่ ายคมนาคมหลั ก เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การส่ งสิ น ค้ าโดยรวม มี โครงการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานระบบ
โลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง และสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/
ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิวการจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และกลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียง เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวและการเกษตร
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2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีโครงการพัฒนาสนับสนุน/
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
อาทิ สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และ
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ตารางที่ 1.67 สรุปปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม
ปัญหาอุปสรรค
การเขียนชื่อโครงการไม่ชัดเจนต่อการลงพื้นที่เก็บภาพ
ประกอบการประเมิ นควรมี การบรรยายพิ กัดของพื้ น ที่
ร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียงที่สาคัญ เช่น วัด โรงเรียน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น
โครงการมี ความซ้ าซ้ อนกั น ในแต่ ล ะวั ต ถุ ป ระสงค์ เช่ น
เป้ าหมายด้ านพั ฒนาศิ ลปวั ฒนธรรมของชุ มชน ไม่ ควรมี
โครงการด้านพั ฒนาเส้ นจราจรหรือติดตั้งไฟฟ้ า ส่องสว่าง
เพราะจะไปซ้าซ้อนกับเป้าหมายในด้านพัฒนาเส้นทางจราจร
ระยะเวลาในการดาเนินงานที่จากัดและข้อจากัดในการ
เดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้การลงพื้นที่ไม่สามารถพูดคุยกับประชาชนได้อย่าง
ใกล้ชิด
ระยะเวลาในการด าเนิ น งานโครงการไม่ เป็ น ไปตาม
แผนการด าเนิ น งานที่ ก าหนดไว้ เช่ น โครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2562 มี 1
โครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2563 มี 2
โครงการแล้วเกินจากระยะเวลาที่กาหนดไว้
กิ จ กรรมย่ อ ยบางกิ จ กรรมมี ค วามทั บ ซ้ อ นกั น ในด้ า น
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น โครงการในลักษณะ
ปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร
ในปีงบประมาณ 2563 มีจานวน 2 โครงการ แต่พบว่า
อยู่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน

ข้อดี
กลุ่ ม ภาคกลางตอนบนมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า น
เอกสารไว้อย่างเป็นระบบทาให้ง่ายต่อการประสานขอ
ข้อมูลประกอบการประเมิน
การติดตามประเมิ น ผลโครงการท าให้ กลุ่ม จังหวัดภาค
กลางตอนบนได้ รับ ทราบถึงข้ อ มู ล ในภาพรวมว่าในแต่
ปีงบประมาณใช้จ่ายไปในทิศทางใดบ้างและเป็นแนวทาง
ไนการพัฒนาโครงการในอนาคต
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนทราบถึ ง การจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของปัญหาในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนามีความชัดเจนทาให้
ประเมินกิจกรรมได้ง่าย

มีลักษณะการดาเนินงานโครงการที่เชื่อมโยง/สอดคล้อง
กับ ประเด็นยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา โครงการหลัก และ
กิจกรรมหลักที่ได้กาหนดไว้
การด าเนิ น งานโครงการส่ ว นใหญ่ ส ามารถก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ แก่ หลากหลายภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ เช่ น
โครงการที่ มี ลั กษณะการด าเนิ นงานปรั บปรุ งโครงสร้ าง
พื้นฐานเช่น ถนนสาหรับการคมนาคม สามารถสนับสนุน
กิจกรรมการขนส่งทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร
ได้ อี ก ทั้ งยั งช่ วยอ านวยความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัยในการเดินทางต่อภาคการท่องเที่ยวได้
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3.2 ประเด็นการพัฒนา
3.2.1 บทวิเคราะห์
1) ศักยภาพตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ศักยภาพตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมี
รายละเอียดดังนี้
1.1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1.1) ด้านเศรษฐกิจภาพรวม
ศัก ยภาพของกลุ่ ม จังหวัด ภาคกลางตอนบนด้ านเศรษฐกิจ ภาพรวมตามตั วชี้วัด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 ตัวชี้วั ด
ได้ แ ก่ อั ต ราเงิน เฟ้ อ ทั่ วไป อั ต ราการขยายตั วต่ อ ปี ข องการลงทุ น ภาครัฐ มู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ เฉลี่ ย ต่ อ หั ว
(Per Capita) และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย ระดับดี จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการขยายตัวต่อปีของมูลค่า
ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลที่คงอยู่ และระดับต้องปรับปรุง จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้ของจังหวัด
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ และอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางที่ 2.1 ด้านเศรษฐกิจภาพรวม
ระดับดีมาก
ระดับดี
(2562)อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (1)
(2563)อัตราการขยายตัวต่อปีของมูลค่าทุนจด
(2563)อัตราการขยายตัวต่อปีของการลงทุนภาครัฐ (2) ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลที่คงอยู่ (5)
(2561)มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) (3)
(2561)ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (3)
ระดับปานกลาง
ระดับต้องปรับปรุง
(2561)รายได้ของจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (14)
(2561)อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (17)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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1.1.2) ด้านเกษตร
ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านเกษตรตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ พื้นที่ชลประทาน
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่ จานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิต
สิ นค้ าเกษตรและอาหารที่ ได้ รั บการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP และสั ดส่ วนการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อ
ภาคเกษตร ระดับปานกลาง จานวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) ปริมาณพืชพลังงาน จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP สัดส่วนหมู่บ้านมีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตร
สาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่
(พื ช ) ปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น ต่ อ ความต้ อ งการใช้ น้ า และอั ต ราเพิ่ ม ของแรงงานเกษตรในพื้ น ที่ และระดั บ
ต้องปรับปรุง จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) และสัดส่วนหนี้เสีย
ต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร
ตารางที่ 2.2 ด้านเกษตร
ระดับดีมาก
(2561)พื้นที่ชลประทาน (1)
(2561)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร แบบปริมาณลูกโซ่ (2)
(2563)จานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP/HACCP (2)
(2562)สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร (3)
ระดับปานกลาง
(2561)รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (7)
(2562)ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) (8)
(2562)ปริมาณพืชพลังงาน (8)
(2563)จานวนฟาร์มที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP (8)
(2562) สัดส่วนหมู่บ้านมีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี (8)
(2562)อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ
เฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) (9)
(2561)สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร (10)
(2563)ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) (11)
(2563)ปริมาณน้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้า (11)
(2561)อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรในพื้นที่ (12)

ระดับดี
-

ระดับต้องปรับปรุง
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
(16)
(2563)อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตร
สาคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) (17)
(2561)สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การเกษตร (17)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชีว้ ัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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1.1.3) ด้านอุตสาหกรรม
ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ระดับปานกลาง จานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ปริมาณการใช้
พลั งงานทดแทน สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั งงานขั้ น สุ ด ท้ ายต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมฯ แบบปริม าณลู ก โซ่ สั ด ส่ ว น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้น สุดท้าย และระดับ ต้องปรับ ปรุง จานวน 2 ตั วชี้วัด ได้แก่ อัตราการขยายตัวของผลิตภั ณ ฑ์ มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมแบบปริมาณลูกโซ่ และปริมาณการใช้น้ามันดีเซล
ตารางที่ 2.3 ด้านอุตสาหกรรม
ระดับดีมาก
ระดับดี
(2562)อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (1)
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (3)
ระดับปานกลาง
ระดับต้องปรับปรุง
(2562)ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (7)
(2561)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
(2561)สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์ ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ (14)
มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ (9)
(2562)ปริมาณการใช้น้ามันดีเซล (15)
(2561)สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ (9)
(2562)สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (10)
(2561)สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (13)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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1.1.4) ด้านการค้าและธุรกิจขนาดย่อม
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านการค้าและธุรกิจขนาดย่อม ตามตัวชี้วัด
ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัด ที่ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง จานวน
3 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ สั ด ส่ ว นมู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมสาขาการขนส่ ง สถานที่ เก็ บ สิ น ค้ า และการคมนาคม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP และ
จานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน และระดับต้องปรับปรุง
จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่
ตารางที่ 2.4 ด้านการค้าและธุรกิจขนาดย่อม
ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทัง้ หมด แบบปริมาณลูกโซ่ (9)
(2563)อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า
OTOP (11)
(2562)จานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน (12)

ระดับดี
ระดับต้องปรับปรุง
(2561)กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมด แบบปริมาณลูกโซ่ (16)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)

1.1.5) ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามตัวชี้วัด
ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัด ที่ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง จานวน
2 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว และอั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคบริ ก าร
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณลูกโซ่ และระดับต้องปรับปรุง จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ สัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
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ตารางที่ 2.5 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับต้องปรับปรุง
(2562)รายได้จากการท่องเที่ยว (9)
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทาง
(2561)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ การเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (16)
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณลูกโซ่ (11)
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (17)
(2561)สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมด แบบปริมาณลูกโซ่ (18)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)

1.2) ด้านสังคม
1.2.1) ด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ)
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ)
ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ อ ยู่ ในระดั บ ดี ม าก
จานวน 5 ตัวชี้ วัด ได้แก่ อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป สัดส่วนผู้หญิ งในระดับบริหารหรือ
ในระดับการตัดสินใจต่อจานวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย อัตราการเข้าเรียน
ของประชากรวั ย เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสั ด ส่ ว นผู้ ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ต่ อ จ านวนประชากร
ระดั บ ปานกลาง จ านวน 8 ตัว ชี้ วัด ได้ แ ก่ สั ดส่ วนแรงงานเพศหญิ งต่ อประชากรแรงงาน คะแนนเฉลี่ ย
สติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ ร้อยละของ
เด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจานวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน และระดับ
ต้องปรับปรุง จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี
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ตารางที่ 2.6 ด้านสังคม (การศึกษา เรียนรู้ และอาชีพ)
ระดับดีมาก
(2561)อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไป (3)
(2562)สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการ
ตัดสินใจต่อจานวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด (3)
(2561)จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ (4)
(2563)อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (4)
(2561)สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจานวนประชากร (4)

ระดับปานกลาง

ระดับดี
-

ระดับต้องปรับปรุง

(2562)สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน (6) (2563)อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี (15)
(2559)คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย (9)
(2561)คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (10)
(2562)สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ (10)
(2562)สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ (11)
(2559)ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน (12)
(2562)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (12)
(2562)จานวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน (12)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชีว้ ัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)

1.2.2) ด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข)
ศั ก ยภาพของกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบนด้ า นสั งคม (สุ ข ภาพ และสาธารณสุ ข )
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน
5 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนคนอายุยืน 80 ปีขึ้นไปต่อจานวนประชากรทั้งหมด อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย
5 โรคไม่เรื้อรังที่สาคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง) สัดส่วนครัวเรือนกิน
อาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้าห้องส้วมแบบโถนั่งห้อยเท้าภายในบ้าน
และสัดส่วนคนสูบบุหรี่ ระดับดี จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน
ระดับปานกลาง จานวน 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนคนดื่มสุรา สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อัตราการเกิดมีชีพ สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที สัดส่วน
ประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรือภาวะอ้วนลงพุง สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล
ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน อัตราประชากรต่อแพทย์ 1 คน สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย และอัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
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และระดับต้องปรับปรุง จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่
บ้านชั้นเดียว อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน และอัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี
ตารางที่ 2.7 ด้านสังคม (สุขภาพ และสาธารณสุข)
ระดับดีมาก
(2562)สัดส่วนคนอายุยืน 80 ปีขึ้นไปต่อจานวนประชากร
ทั้งหมด (1)
(2562)อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่
สาคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง) (2)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน (3)
(2560)สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีหอ้ งน้าห้องส้วมแบบโถนั่งห้อย
เท้าภายในบ้าน (4)
(2562)สัดส่วนคนสูบบุหรี่ (4)
ระดับปานกลาง
(2562)สัดส่วนคนดื่มสุรา (7)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม (9)
(2562)อัตราการเกิดมีชีพ (11)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าสะอาดสาหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปี (11)
(2562)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที (11)
(2563)สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรือ
ภาวะอ้วนลงพุง (11)
(2562)สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจ
รักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน
เฉลี่ยต่อเดือน (11)
(2562)อัตราประชากรต่อแพทย์ 1 คน (11)
(2562)สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี (12)
(2563)ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (13)
(2562)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (13)

ระดับดี
(2562)อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคน (5)

ระดับต้องปรับปรุง
(2560)สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่าง
หรืออยู่บ้านชั้นเดียว (14)
(2562)อัตราผู้ปว่ ยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน (15)
(2562)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี (17)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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1.2.3) ด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า)
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า)
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน
1 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด ระดับดี จานวน 1 ตัวชี้วัด
ได้แก่ รายได้ค รัวเรือนเฉลี่ ย ระดั บ ปานกลาง จานวน 7 ตัว ชี้วั ด ได้ แก่ มูล ค่าสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ของ
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient)
สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน สัดส่วน
หนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือนที่มี
หนี้ทั้งหมด และสัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย และระดับต้องปรับปรุง จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนมูลค่าหนี้
นอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมดของครัวเรือน
ตารางที่ 2.8 ด้านสังคม (ความยากจน และเหลื่อมล้า)
ระดับดีมาก
ระดับดี
(2562)รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ
(2562)รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (5)
40 ที่มีรายได้ต่าสุด (4)
ระดับปานกลาง
ระดับต้องปรับปรุง
(2562)มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากร (2562)สัดส่วนมูลค่าหนีน้ อกระบบต่อมูลค่าหนี้
ร้อยละ 40 ทีม่ ีรายได้ต่าสุด (6)
ทั้งหมดของครัวเรือน (15)
(2562)ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้
(Gini coefficient) (6)
(2563)สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด (6)
(2562)อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (7)
(2562)สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด (10)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือนที่
มีหนี้ทั้งหมด (13)
(2562)สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (13)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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1.2.4) ด้านสังคม (ชุมชนและครอบครัว)
ศัก ยภาพของกลุ่ ม จังหวัด ภาคกลางตอนบนด้ านสังคม (ชุ ม ชนและครอบครัว) ตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อ ยู่ในระดับดีมาก จานวน 2
ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ และสัดส่วนครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
45 ลิตรต่อวัน ระดับดี จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน และสัดส่วนองค์กร
ชุมชน (สหกรณ์ และกลุ่มเกษตร) ที่มี เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึงดีมาก ระดับปานกลาง
จานวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
และที่ได้รับรางวัลทุกประเภท) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด สัดส่วนของครอบครัวขยาย สัดส่วน
ครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ในครัวเรือน สัดส่วน
ครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น สัดส่วนครัวเรือนที่ มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง อัตราพึ่งพิง
สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และระดับต้องปรับปรุง
จานวน 3 ตัวชี้ วัด ได้แก่ สั ดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจานวนหมู่บ้าน สัดส่วนศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กต่อ
จานวนหมู่บ้าน และอัตราการจดทะเบียนหย่า
ตารางที่ 2.9 ด้านสังคม (ชุมชนและครอบครัว)
ระดับดีมาก
(2562)อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ (2)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (3)
ระดับปานกลาง
(2563)สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มกี ารบริหาร
จัดการที่ดี (ที่ผา่ นเกณฑ์ประเมินและที่ได้รับรางวัลทุก
ประเภท) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ หมด (6)
(2562)สัดส่วนของครอบครัวขยาย (8)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มรี ายได้สูงกว่ารายจ่ายร้อยละ
10 ขึ้นไป (8)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ในครัวเรือน (8)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น (11)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ชมุ ชนหรือท้องถิน่ (11)
(2562)สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (11)
(2562)อัตราพึง่ พิง (13)
(2562)สัดส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลาพังคนเดียว (13)
(2562)อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว (13)

ระดับดี
(2561)จานวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน (5)
(2562)สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุม่ เกษตร) ที่
มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถงึ ดีมาก (5)
ระดับต้องปรับปรุง
(2562)สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจานวนหมู่บ้าน (14)
(2562)สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจานวนหมู่บ้าน (17)
(2562)อัตราการจดทะเบียนหย่า (17)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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1.2.5) ด้านความสังคม (สวัสดิการด้านสังคม)
ศั กยภาพของกลุ่ ม จังหวัด ภาคกลางตอนบนด้ านความสังคม (สวัส ดิ ก ารด้ านสังคม)
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ใน ระดับปานกลาง
จานวน 7 ตั วชี้ วัด ได้แ ก่ สั ดส่ วนแรงงานนอกระบบที่ อ ยู่ในระบบประกัน สังคมต่อก าลังแรงงานทั้ งหมด
จานวนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการประกันสุขภาพ
สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกัน
สุขภาพ สัดส่วนแรงงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานทั้งหมด และจานวนนักเรียน
พิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน
ตารางที่ 2.10 ด้านความสังคม (สวัสดิการด้านสังคม)
ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
(2561)สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกาลังแรงงานทั้งหมด (6)
(2563)จานวนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม (6)
(2563)สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
ประกันสุขภาพ (7)
(2562)สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนใน
ครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ (8)
(2563)สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ (10)
(2562)สัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติต่อกาลังแรงงานทั้งหมด (10)
(2563)จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อ
โรงเรียน (10)

ระดับดี
ระดับต้องปรับปรุง
-

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)

1.3) ด้านความมั่นคง (ความสงบสุข และปัญหาในสังคม)
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านความมั่นคง (ความสงบสุข และปัญหาในสังคม)
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมากจานวน
1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนคดียาเสพติด และระดับปานกลาง จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน และสัดส่วนคดีที่
จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง
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ตารางที่ 2.11 ด้านความมั่นคง (ความสงบสุข และปัญหาในสังคม)
ระดับดีมาก
(2562)จานวนคดียาเสพติด (4)
ระดับปานกลาง
(2563)อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อ
ประชากรแสนคน (10)
(2562)อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร
แสนคน (11)
(2562)สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง(13)

ระดับดี
ระดับต้องปรับปรุง
-

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)

1.4) ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศั ก ยภาพของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนด้ า นทรั พ ยากรทางธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีมาก จานวน 5
ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ
แบบปริมาณลูกโซ่ มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง สัดส่วนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง
ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ เข้าสู่ระบบการจัดการ และ สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัด
ระดับปานกลาง จานวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ สัดส่วนประชากรที่ประสบ
อุทกภัย จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จานวนระบบพยากรณ์ และอุปกรณ์เตือนภัย
ล่วงหน้า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่นาไปใช้ประโยชน์ และสัดส่วนของขยะมูล
ฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และระดับต้องปรับปรุง จานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลตรวจวัด
คุณ ภาพน้า (WQI) จานวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญ หามลพิษ สัดส่วนจานวนวันที่มีคุ ณ ภาพอากาศในเกณฑ์
มาตรฐาน สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด และสัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด

126

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

ตารางที่ 2.12 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ระดับดีมาก
(2563)สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทีเ่ กิด
จากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (1)
(2563)มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง (1)
(2563)สัดส่วนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง (2)
(2563)ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบ
การจัดการ (3)
(2562)สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จงั หวัด (4)
ระดับปานกลาง
(2563)จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (7)
(2563)สัดส่วนประชากรที่ประสบอุทกภัย (7)
(2561)จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (7)
(2562)จานวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัย
ล่วงหน้า (11)
(2562)ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (12)
(2562)สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่นาไปใช้ประโยชน์ (13)
(2562) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง (13)

ระดับดี
-

ระดับต้องปรับปรุง
(2563)ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) (14)
(2562)จานวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ (14)
(2562)สัดส่วนจานวนวันที่มีคณ
ุ ภาพอากาศในเกณฑ์
มาตรฐาน (15)
(2562)สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพืน้ ที่จังหวัด (16)
(2562)สัดส่วนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด
(17)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ : (ปี พ.ศ. ของข้อมูล)ตัวชี้วัด (ลาดับเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
: ระดับตามเกณฑ์ ดีมาก (Quartile 1:1-4), ดี (Quartile 2:5-8), ปานกลาง (Quartile 3:9-13), ต้องปรับปรุง (Quartile 14:18)
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2) ตัวชี้วัดระดับกลุ่มจังหวัดของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กลุ่ ม จั งหวั ด ทั้ งมิ ติ ก ารพั ฒ นาภาพรวม ด้ านเศรษฐกิ จ และ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า มิติการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ากลางประเทศเพียงเล็กน้อย ทั้ งนี้อัตราการ
เจริญ เติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม แบบปริม าณลู ก โซ่ พ.ศ. 2562 ของกลุ่ ม จั งหวัด ลดลงร้อ ยละ 0.95
ซึ่งต่ากว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2561 ของประเทศที่ขยายตัวร้อยละ
2.27 จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีการขยายตัวต่ากว่า
การขยายตั วทั้ งของภาคกลางและประเทศ สาเหตุ หลักมาจากการลงทุ นของภาคอุ ตสาหกรรมมี แนวโน้ มลดลง
และภาคเกษตรเกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการน้า ทาให้ฤดูกาลผลิตไม่แน่นอน ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีค่าสูง เท่ากับ 0.410 (ลาดับที่ 6 ของ
ประเทศ) โดยจังหวัดที่ มี ค วามเหลื่ อ มล้ าด้ านรายได้ สูงและสัด ส่วนคนจนมากที่ สุ ด ได้แ ก่ จังหวั ดชั ยนาท
รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตารางที่ 2.13 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness)
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ)
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (ร้อยละ)
อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
อัตราการขยายตัวภาคบริการ (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้กลุ่มจังหวัด*, **
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)
อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)*
รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Inclusive & Green Growth)
ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ)*
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15-59 ปี (ปี)
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)
ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด (พนั ตัน)*
ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2558

ค่ากลางประเทศ
2559 2560 2561

2562

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2558 2559 2560 2561 2562

2.54 3.16 3.85 4.14 0.92 5.24 -0.34 1.59 1.31 -0.95
-6.11 0.04 4.95 5.77 -2.48 -13.11 -1.78 15.96 11.57 -3.01
1.62 3.46 2.20 3.24 0.37 9.27 -0.77 -0.54 -1.09 -2.63
4.86 4.52 4.12 3.68 2.31 2.22 0.85 2.97 3.59 2.46
110,644 115,017 120,325 128,068 130,951 255,882 258,155 264,183 271,731 271,360
0.403 0.414 0.426 0.418 0.414 0.402 0.414 0.436 0.414 0.402
114,985 119,869 126,037 130,375 133,429 324,831 326,284 345,277 342,683 337,050
2.74 3.01 6.28 1.31 3.25 5.48 0.45 5.82 -0.75 -0.77
0.84 0.99 1.09 0.96 0.94 1.05 1.14 1.56 1.33 1.44
24,335 26,465 30,293 34,295 34,881 27,055 28,820 31,623 34,497 34,943
12.19 8.05 12.95 9.38 2.16 9.53 6.52 9.73 9.09 1.29
7.43 9.72 8.96 12.80 7.73 7.19 9.03 8.26 14.22 6.86
8.60 8.74 8.90 8.93 9.01 9.56 9.65 9.62 9.74 9.91
33.67 40.62 45.35 49.85 60.67 41.70 50.10 54.13 58.68 63.98
1,133 1,161 1,152 1,196 1,196 1,290 1,353 1,209 1,304 1,390
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3) ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1) ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลั บ ไปที่ ร ากเหง้ า ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ หลากหลาย รวมทั้ งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่ น ๆ นามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้ นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
(1) เป้าหมาย
(1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
(1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(2.1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(2.3) สร้างความหลากหลายทางด้านท่องเที่ยว
(2.4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(2.5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบู รณาการ ใช้พื้ น ที่ เป็ น ตัวตั้ งในการก าหนดกลยุท ธ์และแผนงาน และการให้ ทุ กฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบน
พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
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(1) เป้าหมาย
(1.1) อนุ รัก ษ์ แ ละรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม และวัฒ นธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(1.2) ฟื้ น ฟู แ ละสร้างใหม่ ฐ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(1.3) ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งการเติ บ โต บนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(1.4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
(2) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
(2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2.2) สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สภาพ
ภูมิอากาศ
(2.3) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโต
(2.4) พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ภาคอุ ต สาหกรรมมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ านสั งคมทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3.2) แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร
1.1) 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
1.2) 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
1.3) 030501 สินค้าที่ได้จากการเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
1.4) 030502 ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยของฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
1.5) 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
1.2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว
2.1) 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2.2) 050102 เมื องและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2.3) 050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทยเพิ่มขึ้น
2.4) 050302 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
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1.3) แผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ ประเด็น ผู้ป ระกอบการและวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
3.1) 080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นเพิ่มขึ้น
3.2) 080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น
1.4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
4.1) 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนั กใน
ความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
1.5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
5.1) 160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.6) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
6.1) 190202 ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
6.2) 190203 ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น
1.7) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
7.1) 230301 การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
(2) แผนการปฏิรูปประเทศ
1) ประเด็นการปฏิรูป ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
(Regional Trading/Investment Center)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2) ประเด็นการปฏิรูป ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1) วัตถุประสงค์ที่
1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุน
เป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว
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1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานการผลิตและรายได้ใหม่
1.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษา
วินัยทางการเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
2) เป้าหมายรวมที่
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้ าหมายที่ 1 เศรษฐกิจ เติ บ โตได้ ตามศั กยภาพ ประชาชนมี ค วาม
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) วัตถุประสงค์ที่
1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่ง ยืน
และเป็นธรรม
1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
2) เป้าหมายรวมที่
1. รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2. สร้างความมั่นคงด้านน้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้า
ใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้างคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดก๊ าซเรือ นกระจกและขี ด ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1) วัตถุประสงค์ที่
1.1 เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านการ
ขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้
สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน
1.2 เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงาน และส่ งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน
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1.3 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขยายการให้ บ ริ ก ารด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ
นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ให้แก่ผู้ใช้บริการ
1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านน้าประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา
และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ
1.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
2) เป้าหมายรวมที่
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(4) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่
สาคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
(5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
กรอบแนวคิดชุดที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) โดยเฉพาะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5 การเสริม สร้างความมั่ น คง
แห่งชาติเพื่อการพั ฒ นาประเทศสู่ความมั่ งคั่งและยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development
Goals: UN SDGs) 2) แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ รองรั บ นโยบายที่ 8 : เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และ
ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
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3.3) แผนระดับที่เกี่ยวข้อง
1) แผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2566-2570 มุ่งพัฒนาภาคกลางเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและ
บริการมูลค่าสูง”
2) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กาหนดการวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
3) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2579) ของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา "ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน"
4) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรูป อาหาร พ.ศ. 2562 – 2579 ของ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วางกรอบแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
อนาคตแห่ ง อาเซี ย นควบคู่ กั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก โดยมุ่ ง เน้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป้ า หมายสิ น ค้ า
Commodity และสินค้าอนาคต Future Food
4) บริบทการเปลี่ยนแปลงสาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด
4.1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
(The Fourth Industrial Revolution) ซึ่ งเป็ น ยุ ค ของการต่ อ ยอดและผสมผสานเทคโนโลยี ที่ มี ข อบเขต
แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างพลิก ผัน อาทิ การผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
ด้วยกันกับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ ส่งผลให้เกิดการเร่งความเร็ว
และครอบคลุมของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ดิจิทัล
ที่มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการดาเนินชีวิต
และการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพ การใช้ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ในการก าหนดทิ ศ ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของผู้ บ ริโภคได้ อ ย่ างเฉพาะเจาะจง ซึ่ งในระยะของแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน แนวโน้ ม
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาของประเทศ ภาคกลาง รวมทั้ งของ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน หากไม่ ส ามารถก้ า วทั น หรื อ ปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น
จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนซึ่งถือเป็นแหล่ง
การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญของภาคกลางจาเป็นต้องปรับตัวโดยนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์มาช่วยในการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
4.2) การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งประชากร ตามการคาดการณ์ ว่า ในอี ก 40 ปี ข้ างหน้ า
โลกจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่ม ขึ้น ประมาณ 2,000 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 9,200 ล้านคน
โดยประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และ
ในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ สั งคมผู้สูงอายุโดยสมบู รณ์ (Aged Society) และจากคาดการณ์ ของ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จานวนประชากร
อายุ 60 ปี ขึ้ น ไปจะเพิ่ ม ขึ้ น อั ต ราเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4 ต่ อ ปี การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรดั ง กล่ า ว
ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง อาทิ งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงาน ผลิตภาพของแรงงาน ผลต่อตลาด
ผลิตภัณ ฑ์และบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ เป็นต้น (เกษรา โพธิ์เย็น ,2562)
นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ
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มากขึ้น ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะกาลัง
แรงงาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรักษาการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และมี
รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแม้ว่ามีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้สูงอายุนี้เป็น
กลุ่มประชากรที่ มี อานาจต่อรองในการซื้ อสูงและมีศักยภาพในการบริโภค จึง สะท้ อนให้ เห็ น โอกาสและ
ความท้าทายทางธุรกิจที่ยั่งยืน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ความงามเพื่อการชะลอวัย
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ บริการเดลิเวอรี
4.3) การให้ความสาคัญกับดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล ในปัจจุบันประชาชนมี
พฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นไปตามกระแสนิยมและการเปลี่ยนแปลงของโลก ทาให้ประชาชนในประเทศไทย
เสียชีวิตด้วยสาเหตุโรคหลอดเลื อดสมอง รองลงมา คื อ โรคหั วใจขาดเลื อ ด ส่วนประชาชนของกลุ่ มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนมีแนวโน้มภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 35 ของจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ มีอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ รวมทั้งอาจเกิดโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ที่อาจเป็นโรคระบาดที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน และจากคนสู่คน มีทั้งโรคชนิดใหม่ที่เพิ่งระบาดโรคที่เคย
ระบาดในอดีตแล้วกลับมาระบาดซ้า โรคที่พบในพื้นที่ใหม่ โรคที่เกิดจากเชื้อกลายพันธุ์ ซึ่งโรคอุบัติใหม่ เหล่านี้
ถือเป็นวิกฤติการณ์ทางสาธารณสุขของโลก และมีแนวโน้มที่เพิ่มจานวนสูงขึ้น และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ประชาชนมีความสนใจรักษาสุขภาพมากขึ้น ทาให้มีแนวโน้มความต้องการใช้
บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมทาง
การแพทย์และการดูแลสุขภาพในสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนั้นสามารถสร้างโอกาสในการผลิต
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.4) การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอนาคตของงาน ทาให้ภาคธุรกิจปรับใช้เทคโนโลยี
เร็วขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิทั ล เพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งโอกาสการบริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งและกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น การเดินทางเป็นหมู่คณะลดลง
เป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กมากขึ้น นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของแรงงานมีแนวโน้ม ต่าลง จากการศึกษาของ
Bank of England และ Stanford University ระบุว่าในช่วงที่มีการระบาดประสิทธิภาพของแรงงานลดลง
ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับก่อนการระบาด และยังคงมีแนวโน้มลดลงราวร้อยละ 2 ภายหลังจากควบคุม
การระบาดได้ ดังนั้ น กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบนควรให้ความสาคัญ ในการพั ฒ นาศักยภาพกาลังคน
ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับทักษะที่จาเป็นในอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเน้นการผลิตสินค้าและบริการ
ประเภทสุขอนามัยเพิ่มขึ้น พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรองรับการเติบโต
ของธุ ร กิ จ E-commerce และสร้ า งตลาดการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
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4.5) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ จากคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ไอพีซีซี) ของสหประชาชาติ ระบุว่า ตัวการสาคั ญของปัญหาทั้งหมดคือ
มนุษย์ และการเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถ้าไม่มีมาตรการขนาดใหญ่ และดาเนินการทันทีเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิโลกเฉลี่ยมีแนวโน้มแตะหรือเกินเกณฑ์ภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส
ภายในเวลา 20 ปี ท าให้ ห ลายประเทศทั่ ว โลกให้ ค วามส าคั ญ กั บ การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ซึ่งความสาคัญของความตกลงปารีส มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งหวังที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ากว่า 2 องศา
เซลเซี ยส และพยายามไม่ ให้ เกิน 1.5 องศาเซลเซี ย ส จากสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้รับผลกระทบในอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร ร้ อ ยละ 64.25 ของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ทั้ ง หมด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.64 ของประเทศ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้รายได้ครัวเรือนและรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรลดลง เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส และครัวเรือนที่อยู่นอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบมากกว่าในเขตชลประทาน ซึ่ง
อาจทาให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกหรือบางรายอาจจะเปลี่ยนอาชีพเพื่อหารายได้ทางอื่น
(สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นข้อจากัดและความท้าทายต่อการผลิตอาหารให้
เพี ยงพอ มีคุณภาพ สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้ นที่ เพื่ อรองรับ ประชากรที่ เพิ่ มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจาเป็นต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยว การค้ าและบริ การต่ าง ๆ รวมทั้ งการส่ งเสริ มการใช้ พ ลั งงานทดแทนทั้ งในภาคชุ มชน
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
5) บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด
5.1) ศักยภาพและโอกาส
5.1.1) เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ และพืชสมุนไพร เชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรม จากแนวโน้มที่สังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่
สนใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ กินเพื่อเสริมคุ้มภูมิกัน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ซึ่งมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในจังหวัดของระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวที่
มุ่งเน้นเป็นฐานอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอาหารแปรรูป ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางบนตอนบนควรเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตอาหารคุณภาพและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน โดยเฉพาะ
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวของประเทศ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ซึ่งมีจังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาพืชสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเลี้ยง
ปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้ อในจังหวัดสระบุรี จังหวัด ลพบุ รี ให้ ผลผลิตมีคุณ ภาพ และได้ม าตรฐานความ
ปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
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5.1.2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย
Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA รวมทั้ งค านึ งถึ งหลั กอารยสถาปั ตย์ (Universal
Design) และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน และรักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์
และสืบสาน ประเพณี วัฒ นธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า รวมทั้ งส่งเสริมคุณ ค่าทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้นักท่องเที่ยว
ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่จริงได้ ควรมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวในอนาคต (Future Demand)
5.1.3) เป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ จากการพั ฒ นา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง และทางน้า รวมถึงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตตามเส้นทาง
ตามแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง (ระยะที่ 1) (กรุงเทพฯ - พิษณุโลก) และเส้นทางช่วงกรุงเทพมหานคร โดย
ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ - ปทุมธานี – พระนครศรีอยุธยา - สระบุรี - นครราชสีมา) ทาให้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจ
การค้า การคมนาคมขนส่ง จากกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ สามารถอานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
รวมทั้งเอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางราง และทางน้า โดยเฉพาะการรวบรวมและ
กระจายสินค้าที่จะเติบโตควบคู่กับธุรกิจ E-Commerce
5.1.4) ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้เป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมชั้นนา โดยยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยปรับปรุงมาตรการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคน
และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย
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5.2) ข้อจากัดและประเด็นท้าทาย
5.2.1) ความเสี่ยงของการบริหารจัดการน้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมี สัดส่วน
หมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอต่อการเกษตรแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรีที่มีสัดส่วน
หมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ายังมีชุมชนหรือหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนน้า
เพื่อการเกษตร รวมทั้งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีปริมาณน้าต้นทุนติดลบอย่างมากอาจส่งผลต่อภาวะ
ขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจากการศึกษาสภาพในอนาคตอาจเกิดพื้นที่น้าท่วมบริเวณริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่ม
ต่าริมแม่น้าเจ้าพระยา อาทิ บริเวณพื้นที่ลุมต่าริมแม่น้าเจ้าพระยาฝงตะวันตก และแม่น้าน้อยตั้งแต่บริเวณที่
แม่ น้าน้อยไหลแยกออกมาจากแม่ น้าเจ้าพระยา เขตจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองจนถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนควรให้ความสาคัญในการบริหารจัดการน้าอย่าง
เป็ น ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการใช้ น้ าระหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน รวมทั้งบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้ง โดยปรับปรุงและบารุงรักษา
แหล่งน้าเดิม จัดสรรน้า และพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนได้อย่างพอเพียง มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
5.2.2) การปรับตัวการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรและผู้ประกอบการ การพัฒนาภาค
เกษตรหรือภาคการค้าต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรนาข้อมูล องค์ความรู้ไปใช้ในการ
วางแผนการผลิต การใช้นวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการนาข้อมูล
และเทคโนโลยีมาช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงและเข้าใจตลาดนั้นในปัจจุบันยังไม่สามารถทาให้เกิดประโยชน์จาก
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวได้มากนัก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมทั้ง
กระบวนการถ่ายทอดและส่งผ่านเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การคาดหวังให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
ยอมรับเทคโนโลยี หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องพิจารณาความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ ทัศคติ ทักษะ และแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ก ลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
รายย่อยบางรายอาจเข้าไม่ถึงโอกาสการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เนื่องจากขาดปัจจัยด้านเงินลงทุน
หรือการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
5.2.3) อุต สาหกรรมการท่ องเที่ ยวปรับ ตั วไม่ทั น ตามพฤติ กรรมของนั กท่ อ งเที่ ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จ านวนมาก แต่ ยั งไม่ ส ามารถดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วได้ จ านวนมากเท่ า ที่ ค วร และจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัดจึงควรเน้นการพัฒนาด้านความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและสุขอนามัย การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และอาหาร พัฒนารูปแบบ
การจัด งานประเพณี การสร้างของที่ ระลึ กซึ่ งเป็ น เอกลัก ษณ์ ของกลุ่ม และการพั ฒ นาการให้ บ ริการสร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยวระยะเวลาสั้นๆ และกลุ่มท่องเที่ยวขนาดเล็ก
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5.2.4) ขาดแรงงานทั้งที่มีทักษะและไม่มีทักษะฝีมือ รวมทั้งมีแนวโน้มกาลังแรงงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง และมีการพึ่ งพาแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง จากการแพร่ระบาดของสถานการณ์
โรคไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักกับกลุ่มของแรงงานในอุตสาหกรรม ทาให้โรงงานต้อง
หยุดหรือชะลอการผลิ ต ส่งผลต่อผลการดาเนินงานธุรกิจเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัต กรรมท าให้ เกิดการพั ฒ นาเศรษฐกิจ จึงควรเร่งพั ฒ นาทั กษะแรงงานให้ สอดคล้องกั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผลิต
บุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องสามารถรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและสนับสนุน
การศึกษาวิจัยโดยให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ร่วมดาเนินการ
5.2.5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มลพิษทางอากาศยังคงเป็น
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จานวนวันที่มีค่า PM. 10 และ PM. 2.5 เกินค่ามาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเกิดสูงสุด
ที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
มี แ นวโน้ ม มากขึ้ น และมี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ โดย จั ง หวั ด ที่ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี สะท้อนการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสม
หรือมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน รวมทั้งคุณภาพน้ามีแนวโน้ม
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบนควรเร่ งแก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม ปรั บ แนวทาง
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้เติบโตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค SWOT Analysis ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบน
6.1) การวิเคราะห์จุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
ตารางที่ 2.14 จุดแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
จุดแข็ง
เหตุผลสนับสนุน
S1. มี พื้ น ที่ รองรับ การผลิ ต ด้ านการเกษตรและสิ น ค้ า
 มี พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร เท่ า กั บ
เกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
6,663,813 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.25 ของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม
จังหวัดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 44.64 ของประเทศ โดย
มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด ร้อยละ 57.15 รองลงมาคือ
พืชไร่ ร้อยละ 31.48 (อ้อย)
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563
 (2562) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ ดินเพื่อภาค
เกษตรเท่ากับร้อยละ 63.41 (ลาดับที่ 3 ของประเทศ)
 (2563) จานวนโรงงาน/สถานประกอบการผลิต
สิน ค้ าเกษตรและอาหารที่ ได้รับ การรับ รองมาตรฐาน
GMP/HACCP อยู่ลาดับที่ 2 ของประเทศ (105 แห่ง)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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จุดแข็ง
เหตุผลสนับสนุน
S2. ท าเลที่ ตั้ ง ของกลุ่ ม เหมาะสม สะดวกต่ อ การ ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางบริเวณ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
ลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าป่าสัก ลุ่มน้าท่าจีน โดยแม่น้า
สาคัญของภาคกลาง ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา แยกสาขา
ออกเป็นแม่น้า 3 สาย คือ แม่น้าท่าจีน แม่น้าน้อย และ
แม่น้าลพบุรี เหมาะสาหรับพัฒนาการขนส่งทางน้า การ
ขนส่งทางบกมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันทั้ง
ภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัดหลากหลาย
เส้นทางทั้งทางถนน ทางราง
S3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทาง
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เชิงเกษตร
หลากหลายทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
และทางธรรมชาติ
ศาสนา วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น โดย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
ลพบุรีเป็นศูนย์กลางหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, วัดไชยวัฒนาราม,
วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดหน้าพระเมรุ, วัดใหญ่ชัยมงคล,
วัดมงคลบพิตร, วัดมหาธาตุ, วัดมเหยงค์, วัดพระศรีสรร
เพชญ์ , วั ด พทธไธศวรรย์ , วั ด นิ เ วศธรรมประวั ติ
ราชวรวิ ห าร, พระราชวั ง บางปะอิ น , วั ง ช้ า งอยุ ธ ยา,
ตลาดน้ าอโยธยา, ตลาดโก้ ง โค้ ง , ตลาดน้ าทุ่ ง บั ว ชม,
พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด อยุธยา, พระราชวัง
โบราณ,วัดภูเขาทอง, อนุเสาวรีย์นายขนมต้ม, คลองราง
จระเข้โฮมสเตย์
มัสยิดกุฎีช่อฟ้า, หมู่บ้านฮอลันดา, ศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ, ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, วัดพระพุทธฉาย,
วัดไผ่ล้อม, วัดเขาวง, วัดป่าสว่างบุญ, น้าตกเจ็ดสาวน้อย,
น้าตกมวกเหล็ก, ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค, อุทยาน
แห่ ง ชาติ น้ าตกสามหลั่ น , ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศเจ็ ด คด-โป่ ง ก้ อ นเส้ า , สวนดอก
เบญจมาศบิ๊กเต้, หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
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จุดแข็ง

เหตุผลสนับสนุน

จังหวัดลพบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์, พระปรางค์สามยอด, ศาลพระ
กาฬ, ป้ อ มชั ย ชนะสงคราม, เขื่ อ นป่ า สั ก ชลสิ ท ธิ์ ,
ทุ่ งท านตะวั น , เขตรั ก ษ าพั นธุ์ สั ต ว์ ป่ า ซั บ ลั ง กา,
พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว, อ่างซับเหล็ก วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ , พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ส มเด็ จ พระ
นารายณ์
จังหวัดสิงห์บุรี
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร, อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้าน
บางระจัน ,วัดพิ กุ ลทองพระอารามหลวง, วัดอั มพวัน ,
ตลาดบ้านระจัน, รูปปั้นองค์พระพรหม, ตลาดต้องชม
วัดโพธิ์เก้าต้น, ตลาดย้อนยุคบางระจัน, ตลาดปากบาง,
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
จังหวัดอ่างทอง
วัดไชโยวรวิหาร, วัดขุนอินทประมูล, วัดป่าโมกวรวิหาร,
วัดม่วง, วัดสี่ร้อย, วัดต้นสน, วัดเขียน, วัดท่าสุทธาวาส,
วั ด จั น ท รั ง ษี , วั ด อ่ า งท องวรวิ ห าร, วั ด สระเกษ ,
พระตาหนักคาหยาด, อนุสาวรีย์ นายดอกนายทองแก้ว,
อนุ ส าวรีย์พั น ท้ ายนรสิ งห์ , ศูน ย์ตุ๊ก ตาชาววังบ้ านบาง
เสด็จ,
พิพิธภัณฑ์ตานานเมืองอ่างทอง,หมู่บ้านทากลองตาบล
เอกราช, หมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า
จังหวัดชัยนาท
สวนนกชัยนาท, เขื่อนเจ้าพระยา, วัดพระบรมธาตุวิหาร,
วัดธรรมมามูล, วัดปากคลองมะขามเท่า, อนุสาวรีย์ขุน
สรรค์, วัดพิชัยนาวาส, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาท
มุนี, หมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก
S4. เป็นจุดแยกของการขนส่งทางรางมีศักยภาพต่อการ เป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของภาคเอกชนทางบก
พัฒนาเป็นศูนย์กลาง Logistic
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
ลพบุรี ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่น
ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ศูนย์กระจายสินค้าแมค
โคร ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ศูนย์กระจายสินค้าไทวัสดุ
ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า โกบอลเฮาส์ ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า
เนสท์เล่ เป็นที่ตั้งของจุดกระจายสินค้าภาคเอกชนทาง
น้า ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม (ข้าว,อ้อย,ทราย,ถ่าน
หิ น ) ที่ อ าเภ อน ครห ลวง อ าเภ อท่ าเรื อ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
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6.2) การวิเคราะห์จุดอ่อนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
ตารางที่ 2.15 จุดอ่อนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
จุดอ่อน
เหตุผลสนับสนุน
W1. สัดส่วนกาลังแรงงานลดลง
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน มี
จานวนผู้อยู่ในกาลังแรงงาน เท่ากับ 2,652,666 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.40 ของจ านวนก าลั งแรงงานใน
ภาคกลาง ซึ่งมีแนวโน้มจานวนผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจ านวนผู้ มี งานท า เท่ า กั บ
1,738,386 คน (ร้ อ ยละ 96.93 ของจ านวนก าลั ง
แรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ) แบ่งเป็นเพศชาย 940,799
คน และเพ ศห ญิ ง 797,587 คน และมี จ านวน
ผู้ ว่ า งงาน เท่ า กั บ 41,449 คน แบ่ ง เป็ น เพศชาย
25,826 คน และเพศหญิง 15,623 คน
W2. ชาวนาขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตร
ของกลุ่มจังหวัดต่อประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 3.95
(ลาดับที่ 14)
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตร
ของกลุ่มจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
เท่ากับ ร้อยละ 6.01
 อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทางด้านเกษตร เฉลี่ย 3 ปี (ปี พ.ศ.2557 - 2559)
ลดลงเท่ากับ 6.71
ที่ ม า : ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ

W3. การกระจายรายได้ ภายในกลุ่ มจั งหวัดภาคกลาง
 สัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนยังไม่ทั่วถึง
ตอนบนอยู่ในลาดับ 10 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย โดย
อยู่ในลาดับ 5ของประเทศ สะท้อนถึงการกระจาย
รายได้ไม่ทั่วถึง
 จานวนคนจนเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2559 มีจานวน
283.3 พันคน โดยจังหวัดชัยนาทมีคนจนมากที่สุด
ของกลุ่ม อยู่ที่ 88.9 พันคน
 สัดส่วนคนจนสูงเป็นลาดับที่ 5 ของประเทศ)
 ค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาคด้านรายได้
(Gini coefficient) ปี 2560 ของกลุ่มจังหวัด เท่ากับ
0.33 แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ (ลาดับ
ที่ 17 เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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จุดอ่อน
เหตุผลสนับสนุน
W4. วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมีบทบาทน้อยในการ จ านวนวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SME)
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี 2563 มีจานวน
128,765 ราย ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากปี 2562 เพียง
ร้อยละ 0.65 โดยกิจกรรมการค้ากระจุกตัวในจังหวัด
ใหญ่ 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชา ร้อย
ละ 10.61 รองลงมา คือ การบริการด้านอาหารและ
เครื่อ งดื่ม ร้อยละ 10.16 กิ จกรรมการบริก ารอื่ น ๆ
ส่ ว นบุ ค คล ร้ อ ยละ 7.18 ตามล าดั บ ส่ ว นวิ ส าหกิ จ
ชุมชน ปี 2563 มีจานวน 2,476 ราย ซึ่งมีอัตราการ
เติ บ โตจากปี 2562 เพี ย งร้ อ ยละ 1.65 ส่ ว นใหญ่
ดาเนินธุรกิจการปลูกข้าว ร้อยละ 9.73 การเลี้ยงโค
นมและโคเนื้ อ ร้ อ ยละ 8.68 การปลู ก ผั ก ร้ อ ยละ
5.45 การเลี้ ย งแพะ ร้ อ ยละ 4.08 และการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากฟางและวัสดุถักสาน ร้อยละ 4.08
ซึ่งด้านรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในปี 2562 มีรายได้ลดลงร้อยละ 3.04 จากปี 2561
และสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ร้ อ ยละ 32.61 ในปี 2561เป็ น ร้ อ ยละ 32.94 ในปี
2562 ส่ วนกาไรของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ต่อผลิตภัณ ฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดแบบ
ปริ ม าณลู ก โซ่ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 12.14 ซึ่ ง ต่ ากว่ า
ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศอยู่ ล าดั บ ที่ 16 ของประเทศ
แสดงถึงบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมยัง
มีบทบาทน้อยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
W5. การบริหารจัดการน้าที่ไม่สมดุลกับน้าต้นทุน
 การวางแผนจั ด สรรน้ ารายฤดู )มี ก ารจั ด หา
และใช้น้ าที่ ไม่สมดุล กรณี น้ามากท าให้เกิดอุท กภั ย
กรณีขาดแคลนน้าในหน้าแล้งทาให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่
 หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยซ้าซาก
 ใน ปี พ.ศ. 2563 มี ป ริ ม าณน้ าต้ น ทุ น ต่ อ
ความต้องการใช้ น้าเพี ยง 120 ล้าน ลบ.ม. (ลาดับ ที่
10 ของประเทศ)
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ภาคกลางตอนบนมีปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี
มากกว่าจังหวัดอื่นๆในกลุ่ม
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จุดอ่อน

เหตุผลสนับสนุน
ที่ ม า : ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
ชั ย นาท พระนครศรี อยุ ธ ยา ลพบุ รี สระบุ รี สิ ง ห์ บุ รี และ
อ่างทอง

W6. ระดับคุณภาพน้า (WQI) มีแนวโน้มลดลง

ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
ในระยะย้อนหลัง 3 ปี
 ปี 2561 มีค่าคะแนนเท่ากับ 69 คะแนน
 ปี 2562 มีค่าคะแนนเท่ากับ 66 คะแนน
 ปี 2563 มีค่าคะแนนเท่ากับ 62 คะแนน
ผลตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) ในปี 2563 ซึ่งต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในลาดับที่ 14 ของประเทศ
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

W7. การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยมีอยู่มาก การจั ด การองค์ ค วามรู้ที่ ได้ จ ากผลงานวิ จั ย และภู มิ
แต่ถูกนามาใช้น้อย
ปัญ ญาท้องถิ่นขาดการต่อยอดการนาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
W8. การดูแลสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจของ จากผลตัวชี้วัดด้านสังคม(สุขภาพ และสาธารณสุข)
ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่า
 ภาวะความรุนแรงในครอบครัวเท่ากับ 9.27
เหตุการณ์ต่อแสนครั วเรือนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ(ลาดับ ที่ 13 ของประเทศ) ส่วนใหญ่ พ บใน
พื้นที่จังหวัด ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
 การหย่ า ร้ า งสู ง 7.21 คู่ ต่ อ พั น ครั ว เรื อ นมี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ(ล าดั บ ที่ 17 ของ
ประเทศ) ส่ ว นใหญ่ พบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
 อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตเท่ากับ 3,615 ราย
ต่อประชากรแสนคนซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง (ลาดับที่ 15 ของประเทศ) ส่วนใหญ่ พบใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาท และอ่างทอง
 สถานการณ์ ก ารตั้ งครรภ์ ในกลุ่ ม ประชากร
ห ญิ งวั ย รุ่ น ห รื อ คุ ณ แ ม่ วั ย ใส (อ ายุ 10-14 ปี )
มีระดับสูง เท่ากับ 1.5 รายต่อหญิงวัยเดียวกันพันคน
ซึ่งมีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิงห์บุรี ลพบุรี
 อั ตราการฆ่ าตั วตายอยู่ ที่ 6.47 รายต่ อ
ประชากรแสนคน ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของประเทศ
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จุดอ่อน
เหตุผลสนับสนุน
W9. ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
 โดยคุ ณ ภาพอากาศส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ
มาตรฐาน
มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญ หาอย่างต่อเนื่อง ค่า
AQI เท่ากับ 279.93 (หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
มาก) (อยู่ลาดับที่ 14 ของประเทศ) จานวนวันที่มีค่า
PM. 10 และ PM. 2.5 เกิ น ค่ า มาตรฐานมี แ นวโน้ ม
เพิ่ มขึ้น โดยเกิดสูงสุดที่ตาบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี
 สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อ GDP มีแนวโน้ม
มากขึ้ น เท่ ากั บ 26.39 และมี ค่ าสู งกว่าค่ าเฉลี่ ย ของ
ประเทศ (อยู่ลาดับที่ 9 ของประเทศ) โดยจังหวัดที่มี
ค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง
ลพบุรี สะท้อนการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสม หรือมี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นส่งผลต่อ
การเกิดภาวะโลกร้อน
6.3) การวิเคราะห์โอกาสของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
ตารางที่ 2.16 โอกาสของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
โอกาส
เหตุผลสนับสนุน
O1. เทคโนโลยี Smart City ช่วยแก้ปัญหาการ
การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart City) ได้ ก าหนด
บริหารจัดการเมืองใหญ่
เป้าหมาย คือ ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ในเมืองนั้น
โดยการพั ฒ นาเมื อ งให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
สามารถแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดสู่การ
พัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
O2. พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
 แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความใส่ใจ
ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาเพิ่มสูงขึ้นและเป็นอาหารที่
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวโน้ ม พฤติ ก รรมของ
ผู้ บ ริโภคมี ค วามใส่ ใจในเรื่อ งคุ ณ ค่ าทางโภชนาเพิ่ ม
สูงขึ้นและเป็นอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความต้องการโภชนาการที่ดีขึ้น ต้องการสินค้าที่สด
ใหม่ เลือกรับประทานโปรตีนจากพืช รับประทานผัก
ผลไม้เพิ่มมากขึ้น และให้ความสนใจกับพืชท้องถิ่น
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

146

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

โอกาส

เหตุผลสนับสนุน
 กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพใน
เชิงป้องกัน (Preventive Care) มีแนวโน้มเด่นชัดขึ้น
ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลให้ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ
รวมถึงอุปกรณ์และบริการ การดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น
ในทิศทางเดียวกันในอนาคต
ที่ ม า : บทวิ เ คราะห์ จ ากเอกสารการระดมความ
คิดเห็ น การก าหนดกรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
O3. พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่ม
 บริ ษั ท PwC ประเทศไทยได้ เผยผลส ารวจ
มากขึ้น
มุมมองผู้บริโภคทั่วโลก (Global Consumer Insights
Survey) ประจาปี 2564 ซึ่งทาการสารวจพฤติกรรม
ของผู้บริโภคทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น
8,700 รายในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดย
พบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคชาวไทยที่
น่าสนใจ ดังนี้
 ผลการสารวจระบุว่า 38% ของผู้บริโภคชาวไทย
ยั งคงเลื อ กจั บ จ่ า ยสิ น ค้ า จากหน้ า ร้ า น ( Physical Store)
เป็ น ช่ อ งทางหลั ก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสิ น ค้ า อุ ป โภค
บริ โ ภคหรื อ สิ น ค้ า ประเภทของช า ( Grocery) แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นจานวนมาก ไม่
ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ ( 37%) ผู้ช่วย
เสียงอัจฉริยะอุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้าน (31%) และ
แท็บเล็ต (25%) เป็นต้น
 สอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลกที่ เห็ น การเติ บ โตของการช้ อ ปปิ้ ง
ออนไลน์ เร่ งตั ว ขึ้ น ในช่ ว งโควิ ด -19 ส าหรั บ สิ น ค้ า ที่
ผู้บริโภคนิยมซื้อออนไลน์เป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สินค้า
แฟชั่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม และ
สินค้าประเภททาได้ด้วยตัวเอง (Do it Yourself: DIY)
และการปรับปรุงบ้าน (Home Improvement) โดย
อินเตอร์เฟส เว็บไซต์ หรือแอปฯ ที่ใช้งานง่าย ความ
รวดเร็ ว ในการขนส่ ง และการบริ ก ารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
รวมถึ ง รี วิ ว จากลู ก ค้ า ท่ า นอื่ น ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่
ผู้บริโภคชาวไทยใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเมื่อ
ซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทาให้ผู้บริโภคไทยปรับตัวไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น
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โอกาส

เหตุผลสนับสนุน
ภายในเวลาชั่วพริบ ตา ดั งนั้ น ธุรกิจที่ มี ช่อ งทางการ
ขายเป็นหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว ต้องเร่งปรับตัว
เพื่ อ ไม่ ให้ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ และควรขยายช่ อ ง
ทางการจาหน่ ายเพื่ อรองรับลูกค้าที่ หัน มาซื้ อสิน ค้า
ออนไลน์มากขึ้น แม้ในอนาคตวิกฤตโควิด-19 จะผ่าน
พ้นไปแล้วก็ตาม
ที่มา : บริษัท PwC ประเทศไทย

O4. นโยบายฟื้นท่าเรือ และนโยบายให้ชุมทางรถไฟที่ ท าให้ สิ น ค้ าต้ อ งมาแวะพั ก ที่ นี่ ก่ อ นกระจายไปที่ อื่ น
อยุธยาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
(เป็น Transnational Logistic) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศในช่ ว ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
จะมุ่ ง เน้ น การขยายขี ด ความสามารถและพั ฒ นา
คุณ ภาพการให้บ ริการ เพื่ อรองรับการขยายตัวของ
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต ของทุ กกลุ่ ม ในสังคม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมี โ ครงข่ า ยเชื่ อ มโยงภายในประเทศที่
สนับสนุนการพัฒนาพื้ นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ การพั ฒ นาระบบการบริหารจัดการและการ
กากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินการ สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสาขาโลจิสติกส์
O5. นโยบายการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
นโยบายการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Tourism
Tourism Hub ของโลก
Hub ของโลกจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
มีความสะพัดและได้รับความนิยมมากขึ้น
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 กาหนดแนวทางการ
พัฒนาให้มีการต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
แผนฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของ
อุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและวางรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
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โอกาส
O6. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
กลาง-ตะวันตก

เหตุผลสนับสนุน
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวั น ออก (EEC) เชื่ อ มต่ อ Supply Chain มายั ง
ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติ
การการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า
“พัฒนาโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อ เชื่อมโยงทั้งทางบก
น้ า อากาศ รองรั บ EEC มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค” โดยยกระดั บ โครงสร้ า ง
พื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา EEC ในฐานะพื้ น ที่
เศรษฐกิจระดับ โลก โดยมี แนวทางการพั ฒ นา ด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งในปัจจุบัน
โดยการแก้ ปั ญ หาคอขวด (Bottle neck) เชื่ อ มโยง
ข่ายให้สมบูรณ์ (Missing Link) และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสมัยใหม่ การส่งเสริมการเดินทาง
ผู้ โดยสารและขนส่ งสิ น ค้ าทางรางและทางน้ า การ
ยกระดับ คุณ ภาพการให้ บ ริการการเดิ น ทางของนั ก
ลงทุน
 พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคกลาง ตะวันตก (Central – Western Economic Corridor:
CWEC) พื้ น ที่ ที่ เหมาะสม กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี
พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์
เป็น ฐานเศรษฐกิจชั้นนาของภาคกลาง-ตะวัน ตกใน
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหารแปรรูป การท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมไฮเทคมูลค่าสูงระดับมาตรฐานสากล
เชื่อมโยงกรุงเทพและพื้นที่โดยรอบ และเขตพัฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
O7. นโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผลักดัน
สิ่งแวดล้อม
การส่งออกสิน ค้าที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของไทย
เจาะตลาด ชี้มีโอกาสเติบโตสูงมาก
O8. แผนเร่งรัดการส่งออกที่ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ของโลก
ทาแผนเร่งรัดการส่งออกสินค้าที่ ตอบโจทย์เมกะเท
รนด์ของโลกให้มากขึ้น เพราะถือเป็นอนาคตของการ
ส่งออกของไทย และเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง สามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
ทาเงินเข้าประเทศได้ดีกว่าการส่งออกสินค้าขั้นปฐม
เพี ยงอย่างเดียวโดยสินค้าที่ต้องส่งเสริมและพั ฒ นา
เพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าไลฟ์ สไตล์ ที่พั ฒ นามาจากวัสดุ
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โอกาส

เหตุผลสนับสนุน
เหลือใช้ หรือผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และขยะ
คุณภาพดีจากแหล่งอุตสาหกรรม ที่นามาแปรรูปและ
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์ สินค้าใน
กลุ่มอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูป และสินค้าที่ไม่ใช่
อาหาร ที่ได้รับการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (circular packaging) เพื่อตอบโจทย์
เมกะเทรนด์ BCG Economy (Bio-Circular-Green
Economy) ห รื อ เศ รษ ฐกิ จชี ว ภ าพ เศ รษ ฐกิ จ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนี้ ให้ เน้ น
ความส าคั ญ ของอาหารอนาคต (future food) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย 4 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ 1.อาหารฟั งก์ ชั่ น
(functional food) 2.อาหารนวัตกรรมใหม่ (novel
food) 3.อาหารทางการแพทย์ (medical food) และ
4.อาหารอิ น ทรี ย์ (organic food) เพื่ อ ตอบสนอง
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การเพิ่ ม
ภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพื่อโภชนาการเฉพาะบุคคล เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี เพื่อโภชนาการรูปแบบใหม่ที่ ไม่บริโภค
อาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ (Plant-based) และอาหาร
ผู้สูงอายุ เป็ น ต้น โดยมีตลาดส่งออกเป้ าหมายหลัก
ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
O9. แ น วโน้ ม ก ารท่ อ งเที่ ย วแ บ บ High Value การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนั กท่ องเที่ ยวระดั บ
Tourism
โลกสู่ รูป แบบการท่ อ งเที่ ย วมู ลค่ าสูง การท่ อ งเที่ ย ว
มูลค่าสูงเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมุ่งแสวงหา
ความ พึ งพ อใจจากการได้ รั บ สิ่ ง อ าน วยความ
สะดวกสบาย หรือการได้รับบริการที่ดีเยี่ยม มุ่งเน้น
ก ารให้ ป ระส บ ก ารณ์ ด้ าน อ ารม ณ์ ค วาม รู้ สึ ก
(Emotion) สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
หรู ห รา (Luxury Tourism) ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยิ น ดี ซื้ อ
เวลา ความสะดวกสบายและความพิเศษเฉพาะบุคคล
เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการท่องเที่ยว เพราะ
เวลาเที ยบ เท่ าได้ กั บ ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ลค่ า และ
ความส าคั ญ ซึ่ งการท่ อ งเที่ ย วมู ล ค่ าสู ง ก าลั งมี ก าร
เติบโตระยะยาว รูป แบบการท่องเที่ยวที่ สอดคล้อ ง
กับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง การท่องเที่ยวแบบหรูหรา
(Luxury Tourism) ก า ร ท่ อ งเที่ ย ว เชิ งสุ ข ภ า พ
(Health and Wellness Tourism) การท่ อ งเที่ ย ว
เชิ งกี ฬ า (Sports Tourism) ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
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โอกาส

เหตุผลสนับสนุน
วั ฒ นธรรม (Cultural Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิเวศ (Eco Tourism) การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญ ญาณ
(Spiritual Tourism)
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

O10. การพัฒนาความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยี บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology) ปรากฏ
ทางกายภาพและชีวภาพ (Biotechnology)
ชั ดเจนในปั จจุ บั น อั นมี ผลมาจากการผลิ ตวัคซี นเพื่ อ
รับมือกับโรคระบาดอย่าง Covid-19 รวมถึงการรักษา
โรคระยะยาวต่างจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้าช่วย
อาทิ เช่ น เทคโนโลยี ชี ว ภาพด้ า นการแพทย์ ด้ า น
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
6.4) การวิเคราะห์อุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
ตารางที่ 2.17 อุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเหตุผลสนับสนุน
อุปสรรค
เหตุผลสนับสนุน
T1. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีการพึ่งพาแรงงานต่าง
ด้ า วมากขึ้ น แรงงานส่ ว นใหญ่ จะอยู่ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคเกษตรกรรม (เลี้ยง
สัตว์ ทาการเกษตร) เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาต และ
เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานที่มีสัญ ชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่
กัมพู ชา ลาว และ พม่ า มีภู มิภ าคอื่น เพี ยงเล็กน้ อ ย
(จีน อิ น เดี ย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ) โดยใน ปี พ.ศ. 2562
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนมี จ านวนแรงงาน
ต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตท างานคงเหลื อ จ านวน
71,893 คนเพิ่ ม ขึ้ น จาก ปี พ.ศ. 2561 โดยจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็ น จังหวัดที่ มีแรงงานต่างด้ าว
มากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท
ตามล าดั บ อย่ างไรก็ ต ามจาก การแพร่ระบาดของ
สถานการณ์ โ รคไวรั ส โคโรนา 2019 เกิ ด การแพร่
ระบาดอย่างหนักกับกลุ่มของแรงงานในอุตสาหกรรม
ทาให้โรงงานต้องหยุดหรือชะลอการผลิต ส่งผลต่อผล
การดาเนินงานธุรกิจเป็นอย่างมาก

151

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

อุปสรรค
T2. การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging
infectious diseases) และโรคอุบัติซ้า
T3. หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลเริ่มเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น

T4. ภัยธรรมชาติ

T5. การเมืองยังไม่เสถียรภาพ

เหตุผลสนับสนุน
การแพร่ระบาดโควิด รอบ 3 เกิด ผลกระทบที่ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความกังวลและระมัดระวังในการจับจ่าย
ใช้สอย
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ตลาดแรงงาน โดยอาจนาไปสู่ การขาดแคลนแรงงาน
ทักษะ และเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของ
แรงงานกั บ ทั ก ษะที่ ต้ อ งใช้ ใ นการท างาน (Skill
Mismatch)แม้ว่าการนาเทคโนโลยีมาใช้งานจะช่วย
ยกระดั บ ผลิ ต ภาพ ทางเศรษฐกิ จ ในภาพรวมให้
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้
ในระยะเวลาที่สั้นลง แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดั งกล่ าวอาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ตลาดแรงงาน
โดยอาจนาไปสู่การขาดแคลน แรงงานทักษะ และเกิด
ความไม่ ส อดคล้ อ งระหว่ า งทั ก ษะของแรงงานกั บ
ทั ก ษะที่ ต้ อ งใช้ ใ นการท างาน (Skill Mismatch)
โดยเฉพาะทั กษะที่ เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีระดับ สูง
ขณะที่ แรงงานระดับ ล่ างจะถูกชดเชยด้วย หุ่ นยนต์
และจักรกลมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าปัญญาประดิษฐ์
และระบบหุ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ จ ะส่ ง ผลให้ อั ต ราการ
ว่างงานของประเทศไทยเพิ่ มขึ้นประมาณร้อยละ 5
ภายในปี 2578 หากแรงงานส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ รั บ การ
พั ฒ นา และสร้างทั กษะ (Re/Up-Skill) ที่ เหมาะสม
อย่างเพียงพอ BOI จะให้ Incentive กับนักลงทุนที่ใช้
high technology มาก
จากแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงระดั บ โลก (Global
Megatrends ) ได้กล่าวถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่า
ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภั ย พิ บั ติ แ ละ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ความกังวลเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศส่งผล
กระทบบต่อนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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7) จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถนาไปสังเคราะห์และสรุปเชื่อมโยงกับการ
กาหนด TOWS Matrix ได้ดังนี้
ตารางที่ 2.18 สรุป SWOT Analysis
จุดแข็ง
จุดอ่อน
S1. มีพื้นที่รองรับการผลิตด้านการเกษตรและสินค้า W1. สัดส่วนกาลังแรงงานลดลง
เกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
W2. ชาวนาขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน
S2. ทาเลที่ตั้งของกลุ่มเหมาะสม สะดวกต่อ
W3. การกระจายรายได้ ภายในกลุ่มจั งหวัดภาคกลาง
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
ตอนบนยังไม่ทั่วถึง
S3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทาง
W4. วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมีบทบาทน้อยในการ
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เชิงเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
และทางธรรมชาติ
W5. การบริหารจัดการน้าที่ไม่สมดุลกับน้าต้นทุน
S4. เป็นจุดแยกของการขนส่งทางรางที่มีศักยภาพต่อ W6. ระดับคุณภาพน้า (WQI) มีแนวโน้มลดลง
การพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
W7. การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยมีอยู่มาก
แต่ถกู นามาใช้น้อย
W8. การดูแลสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจของ
ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่า
W9. ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐาน
โอกาส
อุปสรรค
O1. เทคโนโลยี Smart City ช่วยแก้ปัญหาการ
T1. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว
บริหารจัดการเมืองใหญ่
T2. การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging
O2. พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
infectious diseases) และโรคอุบัติซ้า
O3. พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่ม T3. หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลเริ่มเข้าสู่
มากขึ้น
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
O4. นโยบายฟื้นท่าเรือ และนโยบายให้ชุมทางรถไฟที่ T4. ภัยธรรมชาติ
อยุธยาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
T5. การเมืองยังไม่เสถียรภาพทาง
O5. นโยบายการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น
Tourism Hub ของโลก
O6. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
O7. นโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
O8. แผนเร่งรัดการส่งออกที่ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์
ของโลก
O9. แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบ High Value Tourism
O10. การพัฒนาความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยี
ทางกายภาพและชีวภาพ (Biotechnology)
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ตารางที่ 2.19 TOWS Matrix

Internal Factor

External Factor
External Opportunities (O)
O1. เทคโนโลยี Smart City ช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการเมืองใหญ่
O2. พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
O3. พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
O4. นโยบายฟื้นท่าเรือ และนโยบายให้ชุมทางรถไฟที่อยุธยาเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์
O5. นโยบายการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Tourism Hub
ของโลก
O6. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก
O7. นโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
O8. แผนเร่งรัดการส่งออกที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ของโลก
O9. แนวโน้มการท่องเที่ยวแบบ High Value Tourism
O10. การพัฒนาความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
กายภาพและชีวภาพ (Biotechnology)

Internal Strengths (S)
S1. มีพื้ นที่ รองรับ การผลิตด้านการเกษตรและสินค้ า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
S2. ท าเลที่ ตั้ ง ของกลุ่ ม เหมาะสม สะดวกต่ อ การ
คมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
S3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต เชิงเกษตร
และทางธรรมชาติ
S4. เป็นจุดแยกของการขนส่งทางราง ง่ายต่อการ
พัฒนาเป็นศูนย์กลาง Logistic

Internal Weaknesses (W)
W1. สัดส่วนกาลังแรงงานลดลง
W2. ชาวนาขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
การเงิน
W3. การกระจายรายได้ภายในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนยังไม่ทั่วถึง
W4. วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมมีบทบาทน้อย
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
W5. การบริหารจัดการน้าที่ไม่สมดุลกับน้าต้นทุน
W6. ระดับคุณภาพน้า (WQI) มีแนวโน้มลดลง
W7. การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยมี
อยู่มากแต่ถูกนามาใช้น้อย
W8. การดูแลสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ
ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่า
W9. ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศมี
ค่าเกินมาตรฐาน

SO Strategies เชิงรุก

WO Strategies เชิงแก้ไข

S1, O8 เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
แปรรูป วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

W2, W3, W4,W6, W9, O2, O7, O8, O10
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
เพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

S1, S2, S4, O4, O6, O7, เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
S2, S3, O1, O5, O9 ส่งเสริมการตลาดด้านการการ
ท่องเทีย่ วและเชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
S3, O5, O9 พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ และแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
ตามาตรฐานและความปลอดภัย ด้วยหลัก Universal
Design และรองรับการท่องเทีย่ วสีเขียว

W5, W6, O1, O4, บริหารจัดการทรัพยากรน้า
และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าในลุ่มน้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
W3, W4, W7, O2, O3, O5, O7, O8, O9 เพิ่ม
ผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าอาหาร
ท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ
ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและ
ต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

S3, O2, O3, O5, O9 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มศี ักยภาพในการ
แข่งขันและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
S1, S2, S3, S4, O1, O4, O6, O9 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

External Threats (T)
T1. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นและแรงงานต่างด้าว
T2. การเกิดขึ้นของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging
infectious diseases) และโรคอุบัติซ้า
T3. หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลเริ่มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น
T4. ภัยธรรมชาติ
T5. การเมืองยังไม่เสถียรภาพทาง

ST Strategies เชิงป้องกัน

WT Strategies เชิงรับ

S1, S2, S3, S4, T2, T4, T5 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

W5, W6, W7, W9, T4 สร้างจิตสานึก และส่งเสริม
ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีสว่ น
ร่วมในการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง

S1, S3, S4, T2, T3 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

W2, W3, W4, T1, T2, T3, T4, พัฒนาศักยภาพ
กาลังคนทุกกลุม่ ทุกช่วงวัยเพือ่ สร้างทักษะใหม่ที่
จาเป็น และยกระดับทักษะเดิมรองรับอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคต
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
จากผลการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รวมทั้ งแนวโน้ มสถานการณ์ ด้ านเศรษฐกิ จ สั งคมและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของกลุ่ มจั งหวัด
ภาคกลางตอนบน ภายใต้ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ขององค์ การสหประชาชาติ เป้ าหมายระดั บ ชาติ ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป้าหมายระดับภาคที่จะเป็นฐานการผลิตเศรษฐกิจและ
บริการมูลค่าสูง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจจึงนามากาหนดเป็นประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา
“ลุ่มน้าแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทลั เชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน”
คาอธิบายเป้าหมายการพัฒนา
ลุ่มน้าแห่ งประวัติศาสตร์ : ลุ่ม น้าเจ้าพระยา-ป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนบนที่มีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอ่างทอง
เศรษฐกิจดิจิทัล : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดโดยการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์: แนวคิดในการนา “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม”(Cultural assets-based) ทั้งที่จับต้องได้
และจับ ต้องไม่ ได้ผนวกเข้ากั บ“นวัตกรรม” (Innovation) และ “ความคิดสร้างสรรค์ ” (Creativity) มาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialization) สร้างเป็นสินค้า และบริการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน : การพัฒนาที่ตอบสนองความจาเป็นของคนยุคปัจจุบันโดยไม่ลดขีดความสามารถใน
การตอบสนองความจาเป็นของคนยุคต่อไป โดยใช้ทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ทรัพยากรอื่น ๆ ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 2.33 เป้าหมายการพัฒนา

ภาพที่ 2.34 ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
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3.2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา กลุ่มจังหวัด
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GROWTH RATE) เพิ่มขึ้น
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึ้น
3. สัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง
ตารางที่ 2.20 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2568
2569

1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1.50
2
2.5
(GROWTH RATE) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว 278,100 285,000 292,100
(GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึน้ (บาท/ปี)
3. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
0.38
0.38
0.36
ในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง

พ.ศ.
2570

พ.ศ.
2566-2570

3

3.5

2.5

299,400

306,800

292,280

0.36

0.34

0.34

คาอธิบายตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ (GROWTH RATE) เพิ่ ม ขึ้ น พิ จ ารณาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
กลุ่มจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่
ปีที่ผ่านมา (แหล่งที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ตารางที่ 2.21 รายละเอียดข้อมูลของฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2558
578,254
5.02
2559
576,567
-0.29
2560
585,829
1.59
2561
593,517
1.31
2562
587,907
-0.95
ค่าเฉลี่ย
1.34
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2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPCP PER CAPITA) เพิ่มขึ้น พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ ยต่อ หั วปี เป้ าหมายเพิ่ ม ขึ้น จากมู ลค่ าผลิต ภั ณ ฑ์ มวลรวมเฉลี่ยต่อ หั วปี ที่ ผ่านมา (แหล่ งที่ ม า :
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ตารางที่ 2.22 รายละเอียดข้อมูลของฐานมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว
ปี พ.ศ.
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (บาท)
2558
257,521
2559
258,839
2560
264,183
2561
271,731
2562
271,360
3. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) ลดลง พิจารณาจากค่าพื้นที่
ระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์ เปรียบเทียบกับพื้นที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด
ซึ่ง ถ้าค่า Gini Coefficient เข้าใกล้ 0 แสดงว่าความเท่าเทียมกันของรายได้มีมากขึ้น ถ้าค่า Gini Coefficient
เท่ากับ 0 นั่นคือ ทุกคนมีรายได้เท่ากันหมด และข้อมูลดังกล่าว ทาการสารวจทุก 2 ปี (แหล่งข้อมูล: ระบบ
ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ตารางที่ 2.23 รายละเอียดข้อมูลฐานอัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (GINI INDEX)
ปี พ.ศ.
GINI INDEX (คะแนน)
2556
0.44
2558
0.40
2560
0.43
2562
0.40
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3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1) ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
2) วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : ตัวชี้วดั : แนวทางการพัฒนา : แผนงาน : ตัวชี้วัด โครงการสาคัญ
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 สร้ า งฐานการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพมู ล ค่ า สู ง ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. ยกระดับและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น(ร้อยละ)
รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน)
กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่เพิม่ ขึ้น (ร้อยละ)

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม
แผนงาน
ตัวชี้วัด
แ ผ น ง า น ที่ 1 พั ฒ น า จานวนผู้ประกอบการในการ
ผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วย ป ระยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ นวั ต กรรม หรื อ ความคิ ด
ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
แผนงานที่ 2 ยกระดับการ
ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร อาหาร
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โค รงการส่ งเสริ มและพั ฒ น าค วามเป็ น
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (ReskillUpSkill-Newskill)
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับและสร้าง
ผู้ประกอบการทุกช่วงวัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
โครงการพั ฒ นาระบบการผลิ ต สิ น ค้ าเกษตร
อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 บริ ห ารจั ด การน้ าเพื่ อ
การเกษตร
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 พั ฒ นากระบวนการผลิ ต
มาตรฐานปลอดภั ย และแปรรู ป สิ น ค้ าเกษตร
อาหารเพื่ อสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงโดย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ปริมาณน้าต้นทุนต่อความ
ต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น
- จานวนเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรที่ รองรั บ การเป็ น
แห ล่ ง ผลิ ตสิ น ค้ า เกษ ตร
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ด้ ว ย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
-อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิต
สิ น ค้ า เกษตร อาหารเพื่ อ
สุขภาพเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น
แผนงานที่ 3 การบริ ห าร - มีการบริหารจัดการห่วงโซ่ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าสิ น ค้ า อุปทานธุรกิจเกษตร
จัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
เกษตร ด้วยเทคโนโลยีและ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 สร้ า งการรั บ รู้ แ ละส่ งเสริ ม
นวัตกรรม
การตลาดธุรกิจเกษตร
กิจกรรมหลั ก ที่ 2 พั ฒ นาระบบเชื่อมโยงการ
ผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า เกษตร และระบบ
โลจิสติกส์สีเขียว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ประเด็นการพั ฒ นาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก
3. พัฒนาและยกระดับสินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุร กิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดภายในและต่างประเทศ
4. สร้างสรรค์คุณค่าด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างมีส่วนร่วม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น
(บาท/คน/วัน)

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา
และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ตามมาตรฐานและความปลอดภั ย ด้ ว ยหลั ก Universal Design และรองรั บ
การท่องเที่ยวสีเขียว
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3. เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจ
บริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. ส่ งเสริ ม การตลาดด้ า นการการท่ อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั งหวั ด
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

161

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม
แผนงาน
ตัวชี้วัด
แผนงานที่ 1 ยกระดับแหล่ง - จานวนแหล่งท่องเที่ยวทาง
ท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
วั ฒ นธรรม เชิ งนิ เวศน์ เชิ ง เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เชิง
สุ ขภาพ เชิ งกี ฬา และแหล่ ง กีฬา หรือชุมชน ที่ได้รับการ
ท่องเที่ยวชุมชนตามมาตรฐาน พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
และความปลอดภัยด้วยหลัก - จานวนแหล่งท่องเที่ยวทาง
Universal Design
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม
และรองรับการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศน์ เชิ งสุ ขภาพ เชิ ง
สีเขียว
กีฬา หรือชุมชน ที่ได้รับการ
พั ฒ นาด้ านความปลอดภั ย
ตามหลัก Universal Design

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความ
ปลอดภัย
กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เชิ ง นิ เวศน์ เชิ ง สุ ข ภาพ เชิ ง กี ฬ า และแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน ด้วยหลัก Universal Design
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาความปลอดภั ย ของการ
ท่องเที่ยวทั้งด้านอาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้าน
สาธารณสุข และด้านธรรมชาติ
แ ผ น ง า น ที่ 2 พั ฒ น า - จานวนสถานประกอบการ โครงการพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการธุ รกิ จ
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ และ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ให้มีศักยภาพการแข่งขันทุก เพิ่มขึ้น
เชิงสร้างสรรค์และทักษะใหม่ของแรงงานด้านการ
ระดับ
- จานวนสถานประกอบการ ท่องเที่ยว
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ใ ช้
เทคโนโลยี ใ นการบริ ห าร
จัดการธุรกิจเพิ่มขึ้น
แ ผ น ง า น ที่ 3 ส ร้ า ง - สิ น ค้ า อ าห ารท้ อ งถิ่ น โครงการสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า อาหาร
มู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า สมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจ
อาหารท้องถิ่นและสมุนไพร หรือธุรกิจบริการที่ได้รับการ บริก าร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเชิ งสร้างสรรค์ แ ละ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ธุ รกิ จ พั ฒ นาด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ ธุ ร กิ จ บ ริ ก าร ให้ ได้ ม าต รฐาน แ ล ะด้ ว ย
บริก ารด้วยเทคโนโลยี แ ละ นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
นวัตกรรม
กิ จกรรมหลั ก พั ฒ นาสิ นค้ าอาหารท้ องถิ่ นและ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการให้ได้
มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมุ่งสู่ตลาด E-commerce
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แผนงาน
แผนงานที่ 4 พั ฒ นาและ
เชื่ อมโยงกิ จกรรมท่ องเที่ ยว
ของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการ
เชื่ อ ม โย งระห ว่ างแ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
บริ ก ารภายในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงกิ จ กรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพใน
การแข่งขัน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยง
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์
ด้ ว ยเท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต กรรม เพื่ อ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาการผลิตกาลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กาลังคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ภาคขนส่งและโลจิสติกส์มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคมต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพกาลังคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็น และยกระดับทักษะเดิม
รองรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม
แผนงาน
ตัวชี้วัด
แผ น งาน ที่ 1 ย ก ระดั บ - ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
ศั ก ยภาพก าลั ง คนทุ ก กลุ่ ม
ทุ ก ช่ ว ง วั ย เพื่ อ ร อ ง รั บ
อุตสาหกรรมและบริการใน
อนาคต (Re-skill Up-skill
และ New skill)
แผนงานที่ 2 การจั ด การ -จานวนเส้ นทางโครงข่าย
ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม คมนาคมทั้ ง ทางบก ทาง
และบริการในอนาคต
ราง และทางน้า

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั งคนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก
ช่วงวัยเพื่ อรองรับ อุต สาหกรรมและบริการใน
อนาคต
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ
กาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคต
โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์
สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 เชื่ อ มโยงเส้ น ทางไปสู่ พื้ น ที่
ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวั น ออก ECC และกลุ่ ม
จังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มลพิษทางอากาศลดลง

ตัวชี้วัด
สัดส่วนจานวนวันที่มีคุณภาพอากาศในเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
การบริหารจัดการน้าในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก สัดส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งลดลง (ร้อยละ)
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักใน
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน
(คะแนน)
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึก และส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างกว้างขวาง
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้า และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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แผนงาน ตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม
แผนงาน
ตัวชี้วัด
แ ผ น งาน ที่ 1 ยก ระดั บ - การใช้พลังงานสิ้นเปลืองใน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนสู่ ภาคครัวเรือนหรือชุมชน
สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร รั ก ษ า และภาคเกษตรลดลง
สิ่งแวดล้อม
แ ผ น ง า น ที่ 2 บ ริ ห า ร
จัด การทรัพ ยากรน้ าลุ่ ม น้ า
เจ้ า พระยา/ป่ า สั ก ในกลุ่ ม
จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน
อย่างสมดุลและยั่งยืน

- พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
น้าท่วมน้อยลง
- พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
การขาดแคลนน้าลดลง
- ปริมาณวัชพืชและขยะมูล
ฝอยที่กาจัดเพิ่มขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้ า งต้ น แบบด้ า นการใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนอย่างมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลั ก การพั ฒ นาชุมชน หน่ วยงานรัฐ
หรือ หน่ วยงานภาคเอกชนต้ น แบบด้ านการใช้
พลังงานทดแทน
โครงการเพิ่ มศักยภาพบริหารจัดการน้ าแบบมี
ส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบ
ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังทลายริมแม่น้าสายหลัก
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพน้าในลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก
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5) จัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน
จากการกาหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ประเด็นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13 และแผนพั ฒ นาสาขาเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ งวิเคราะห์ ศักยภาพ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุป สรรค ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจึงได้จัด ลาดับ ความสาคัญ ของ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ล าดั บ ความส าคั ญ ที่ 1 ได้ แ ก่ ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 สร้ า งฐานการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
อาหารเพื่ อสุ ข ภาพมูล ค่ าสู งที่เป็ น มิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อม จากข้อมูลกระทรวงมหาดไทยพบว่ากลุ่ม จังหวัด
ภาคกลางตอนบนมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศมีจานวนฟาร์มที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยศักยภาพพื้นที่ของกลุ่มที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งด้านเกษตรที่สาคัญ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความใส่ใจ
ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาเพิ่มสูงขึ้นและเป็นอาหารที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสที่กลุ่มจะสร้างฐาน
การผลิตสินค้าเกษตร และมุ่งเน้นผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
โอกาสที่เกิดขึ้น
ล าดั บ ความส าคั ญ ที่ 2 ได้ แ ก่ ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วมู ล ค่ า สู ง ด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า งโดยเฉพาะด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
แต่ ด้ ว ยศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบนที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลากหลาย
ทั้ งในเชิงประวัติ ศาสตร์ ศิล ปวัฒ นธรรม ชุ มชนและธรรมชาติ ถือเป็ นจุด เด่น สาคัญ ของกลุ่ม ในการดึงดู ด
นักท่ องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากผลกระทบที่ ผ่านมาถือเป็ น การปรับ ตัว และต่อไปจะก้าวสู่
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนายกระดับให้เป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามี
บทบาทด้านการท่องเที่ยว ปรับเป้าหมายเชิงปริมาณสู่ปลายทางคุณภาพ เน้นค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว
แทนจานวนสร้างการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบให้ความสาคัญในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว หากกลุ่มเกิดความ
ร่วมมือกันและเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกั น จะสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนต่อไป
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)

ลาดับความสาคัญที่ 3 ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จากศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนด้านทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า สัดส่วน
มูลค่าความต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง
สั ด ส่ ว นหมู่ บ้ า นที่ ป ระสบอุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง ปริ ม าณ กากอุ ต สาหกรรมอั น ตรายที่ เ ข้ า สู่ ร ะ บบ
การจัดการ และ สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัด อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แต่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
ของน้า ตลอดจนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง แต่ถึงอย่างไร ปัญหาที่ส่งผลต่อประชาชนใน
กลุ่มมากที่สุดนั้นคือปัญหาภัยแล้งที่ได้รับผลมาจากภาวะโลกร้ อน ทาให้การผลิตในภาคเกษตรลดลง ดังนั้น
จึงต้องมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าให้เพียงพอและสมดุล ตลอดจนส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนในกลุ่มเห็นถึงความสาคัญในการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนต่อไป
ลาดับความสาคัญที่ 4 ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต จากโอกาสด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยกลุ่มจังหวัดมี
หลายพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นเส้นทางในการพัฒนา อาทิ ระบบรางคู่เส้นทางช่วงฉะเชิงเทรา-ชุมทางคลอง
19-แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร ช่วงลพบุร-ี ปากน้าโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมี 2 สถานีอยู่ในกลุ่มจังหวัดได้แก่ สถานีพระนครศรีอยุธยา และสถานี
สระบุ รี ทางหลวงพิ เศษระหว่ างเมื องหมายเลข 6 สายบางปะอิ น – นครราชสี มา ระยะทาง 196 กิ โลเมตร
ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ด้วยศักยภาพด้านการผลิตอุตสาหกรรมและด้านการเกษตร จึงเป็นโอกาสใน
การพัฒนามูลค่าห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงและกระจายสินค้าและบริการสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ได้
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แบบ กจ.1

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการส้าคัญของกลุม่ จังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน
เป้าหมายการพัฒนากลุม่ จังหวัด : ลุม่ น้าแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทลั เชิงสร้างสรรค์ทยี่ ั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา
(2)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพือ่ สุขภาพมูลค่าสูงทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดของประเด็นการพัฒนา
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตรของกลุม่ จังหวัดเพิม่ ขึน้ (ร้อยละ)
2. รายได้สทุ ธิจากภาคการเกษตรเพิม่ ขึน้
(บาท/ครัวเรือน)
3. กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมดแบบปริมาณลูกโซ่เพิม่ ขึน้
(ร้อยละ)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และพลังงานแบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

2

2.5

3

3.5

4

3

158,491

165,917

150,850

136,500.00

143,325

150,491

พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
(5)

14

16

18

20

22

18

7.5

8

8.5

9

9.5

8.5

1,197

1,275

1,320

1,385

1,455

1,323

1. อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงานเพิม่ ขึน้ (ร้อยละ)

5

5

5

5

5

5

2. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
กลุม่ จังหวัดเพิม่ ขึน้

5

5

5

5

5

5

1. สัดส่วนจานวนวันทีม่ คี ุณภาพอากาศในเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่ ขึน้ (ร้อยละ)

75

76

77

78

79

77

2. สัดส่วนพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยและภัยแล้งลดลง (ร้อยละ)

24

22

20

18

16

20

63

68

73

78

83

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของรายได้จากการท่องเทีย่ ว (ร้อยละ)
ยกระดับการท่องเทีย่ วมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพืน้ ฐานของการท่องเทีย่ ว
2. ค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วเฉลีย่ ต่อหัวเพิม่ ขึน้
อย่างรับผิดชอบ
(บาท/คน/วัน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
เพิม่ มูลค่าห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต

พ.ศ. 2566
(4)

3. ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่นาเจ้
้ าพระยา/ป่าสัก
ในกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปีฐาน (คะแนน)
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หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1 พัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
1. โครงการสาคัญที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ
(Reskill-Upskill-Newskill)
กิจกรรมหลัก 1.1 ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ
กิจกรรมหลัก 1.2 ยกระดับและสร้างผู้ประกอบการทุกช่วงวัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
กิจกรรมย่อย พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีลุ่มน้าเจ้าพระยา
กิจกรรมย่อย สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
แผนงานที่ 2 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอาหารเพื่อสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
1. โครงการสาคัญที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอาหารเพื่อสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก 1.1 บริหารจัดการนาเพื่อการเกษตร
กิจกรรมย่อย ขุดลอกตะกอนท้ายฝายหนองกระทุ่ม พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ต้าบลบ่อแร่
อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

2.3

347,788,900

110,038,100

81,878,100

120,873,300

90,493,700

751,072,100

2.3

6,325,100

6,325,100

6,325,100

6,325,100

6,325,100

31,625,500

2.3

6,325,100

6,325,100

6,325,100

6,325,100

6,325,100

31,625,500

375,100
375,100
5,950,000
4,400,000

375,100
375,100
5,950,000
4,400,000

375,100
375,100
5,950,000
4,400,000

375,100
375,100
5,950,000
4,400,000

375,100
375,100
5,950,000
4,400,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,550,000

1,875,500
1,875,500
29,750,000
22,000,000
7,750,000

330,293,400

92,542,600

64,382,600

103,377,800

72,998,200

663,594,600

330,293,400
282,630,200

92,542,600
15,000,000

64,382,600

103,377,800

72,998,200

663,594,600
297,630,200

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

1

สำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรี

1
1

สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
อ่ำงทอง
สำนักงำนพำณิ
ชย์จังหวัดชัยนำท

2.19
2.19

1

15,000,000

15,000,000

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

20,000,000

20,000,000

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าต้าบลโพธิ์ชัย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโพธิ์ชัย
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าโพสังโฆ ต้าบลโพสังโฆ อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

2.19

1

โครงกำรชลประทำนสิงห์บุรี

30,000,000

30,000,000

กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองรางจรเข้

2.19

1

โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำผักไห่

30,000,000

30,000,000

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้าไซฟอนปากคลองโพธิ์ลอดคลองชลประทานผักไห่ -เจ้าเจ็ด
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้าไซฟอนปากคลองหัวไร่แตงลอดคลองชลประทานผักไห่เจ้าเจ็ด

2.19

โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำผักไห่
โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำผักไห่

30,000,000

30,000,000

2.19

1
1

30,000,000

30,000,000

2.19

1

โครงกำรชลประทำนลพบุรี

50,000,000

50,000,000

2.19

1

โครงกำรชลประทำนลพบุรี

1

สำนักงำนเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

15,000,000

15,000,000
15,000,000

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

29,870,000

29,870,000

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยใหญ่ ต้าบลเขาพระงาม อ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อย แก้มลิงท่าเดื่อ ต้าบลนิคมสร้างตนเอง อ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้าบาดาลเพือ่ การเกษตรแปลงใหญ่ พืนที่ 500 ไร่ องค์การบริหารส่วนต้าบล
รางจรเข้ ต้าบลรางจรเข้ อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อย จัดหาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตรและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบกระจายน้า อนุรักษ์ฟนื้ ฟู
แหล่งน้าทุ่งแฝก เชื่อมต่อคลองตะเคียน-คลองตะพอน-คลองนาเหล่า พร้อมระบบกระจายน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ต้าบลห้วยแห้ง อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2.19
2.19

1

โครงกำรก่อสร้ำงสำนักงำน
ชลประทำนที่ 12
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15,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย จัดหาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตรและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบกระจายน้า อนุรักษ์ฟนื้ ฟูฝาย
คุ้งป่ายาง พร้อมระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 ต้าบลพุค้าจาน
อ้าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้าบาดาลเพือ่ การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พืนที่ 60 ไร่
-ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้า บ้านซับปลากัง หมู่ที่ 4 ต้าบลล้าพญากลาง
อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้าบาดาลเพือ่ การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พืนที่ 60 ไร่
- ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้า บ้านซับนางเลิง หมู่ที่ 7 ต้าบลนายาว อ้าเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้าบาดาลเพือ่ การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พืนที่ 60 ไร่
- ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้า บ้านป่าลานหินดาษ หมู่ที่ 6 ต้าบลวังม่วง
อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้าบาดาลเพือ่ การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พืนที่ 60 ไร่
- ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้า บ้านถ้าเต่า หมู่ที่ 7 ต้าบลท่าคล้อ
อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย พัฒนาน้าบาดาลเพือ่ ความมั่นคงระดับชุมชน
- ขุดเจาะบ่อน้าบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้า บ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 3 ต้าบลล้าสมพุง
อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนากระบวนการผลิตมาตรฐานปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารเพื่อ
สุขภาพทีม่ ีคุณภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตการปลูกข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย
กิจกรรมย่อย การเลียงโคเนือเพือ่ การค้าและการส่งออก
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาการเลียงแพะแบบมืออาชีพ
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้าและขยะอินทรียด์ ว้ ยการผลิตปุย๋ หมักและก๊าซชีวภาพ

2.19

หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
19,760,000

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

1,947,300

1,947,300

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

1,947,300

1,947,300

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

1,947,300

1,947,300

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

1,947,300

1,947,300

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

5,211,000

5,211,000

2.19

2.3

2.3
2.3
2.3

พ.ศ. 2568

19,760,000

2.19

2.3

พ.ศ. 2567

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

2.19

2.3

พ.ศ. 2566

1

2.19

2.19

งบประมาณดาเนินการ (10)

47,663,200

77,542,600

64,382,600

103,377,800

72,998,200

365,964,400

1

สำนักงำนเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ/ลพบุรี

6,630,000

6,630,000

6,630,000

6,630,000

6,630,000

33,150,000

1

สำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรี/
อ่ำงทอง
สำนักงำนปศุสัตว์ 6 จังหวัด
สำนักงำนปศุสัตว์ 6 จังหวัด
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

3,482,700

3,482,700

3,482,700

3,482,700

3,482,700

17,413,500

3,452,500
4,364,600
25,500,000

33,281,300
27,885,200

20,201,300
25,705,200

31,970,300
54,931,400

24,805,300
32,766,800

113,710,700
145,653,200
25,500,000

1
1
1
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หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการแปรรูปอาหาร อาหารเพือ่ สุขภาพ พืชสมุนไพรไทย

2.3
2.3

กิจกรรมย่อย ขยายผลการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มองค์กรเกษตรกร (3ก) เพือ่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

2.3

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ลดต้นทุนด้วยพลังงานสะอาด

2.3

แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. โครงการสาคัญที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก 1.1 สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร
กิจกรรมย่อย จ้างเหมาจัดงาน UP Expo
กิจกรรมย่อย มหกรรมแพะการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะและการเชื่อมโยงตลาดแพะ

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาระบบเชือ่ มโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และระบบโลจิสติกส์สีเขียว
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเหมาจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ (GI)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเทีย่ วมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพืนฐานของ
การท่องเทีย่ ว
แผนงานที่ 1 ยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและ
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนตามมาตรฐานและความปลอดภัยด้วยหลัก Universal Design และรองรับ
การท่องเทีย่ วสีเขียว
1. โครงการสาคัญที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ
และแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เชิงนิเวศ สุขภาพและแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเทีย่ วสีเขียว

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

1

มหำวิทยำลัยรำชมงคลสุวรรณภูมิ

986,200

1

สำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท

1,500,000

1

สำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรี

1,747,200

1

สำนักงำนพลังงำนจังหวัด 6 จังหวัด

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

986,200

986,200

986,200

986,200

2,150,000

4,250,000

2,250,000

1,200,000

1,747,200

1,747,200

1,747,200

1,747,200

1,380,000

1,380,000

1,380,000

1,380,000

4,931,000
11,350,000
8,736,000
5,520,000

11,170,400
11,170,400
9,810,400
8,400,000
1,410,400
1,360,000

11,170,400
11,170,400
9,810,400
8,400,000
1,410,400
1,360,000

11,170,400
11,170,400
9,810,400
8,400,000
1,410,400
1,360,000

11,170,400
11,170,400
9,810,400
8,400,000
1,410,400
1,360,000

11,170,400
11,170,400
9,810,400
8,400,000
1,410,400
1,360,000

55,852,000
55,852,000
49,052,000
42,000,000
7,052,000
6,800,000

1,360,000

1,360,000

1,360,000

1,360,000

1,360,000

6,800,000

2.5

552,102,700

817,027,700

102,027,700

102,027,700

102,027,700

1,675,213,500

2.5

460,575,000

715,000,000

2.5

326,185,000

715,000,000

-

-

-

1,041,185,000

2.5

326,185,000

715,000,000

-

-

-

1,041,185,000

1
1

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
สำนักงำนปศุสัตว์ 6 จังหวัด

1

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

2.3
2.3

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงเพือ่ สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยววัดพิกลุ ทอง วัดไชโยวรวิหาร และเขื่อน
แม่น้าเจ้าพระยา ในทางหมายเลข 309 ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ระหว่าง กม.75+900–
กม.76+900 ระยะทาง 1.0 กิโลเมตร

2.5

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวง เพือ่ สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแม่ลา เพือ่ เชื่อมโยงสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ในทางหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา–บ้านม้า ระหว่าง กม.
40+195 – กม.42+130 ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

2.5

1,175,575,000

1
แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี

30,000,000

30,000,000

1
แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี
175

50,000,000

50,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัตศิ าสตร์ วัดพระปรางค์และเตาเผา
แม่น้าน้อย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ในทางหมายเลข 3454 ตอน ชัณสูตร –
ท่าช้างระหว่าง กม.25+000 – กม.26+995 ระยะทาง 1.995 กิโลเมตร

2.5

กิจกรรมย่อย พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว วัดพระพุทธฉาย อ้าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

2.5

1

กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยก ทช.สบ. 1003 – ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต –
โป่งก้อนเส้า ต้าบลท่ามะปราง อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2.5

กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บ้านชะอม - บ้านบึงไม้ ต้าบลชะอม อ้าเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย แยก ทช.สบ. 1002 - วัดพระพุทธบาทน้อย
ต้าบลสองคอน อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

1
แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี

50,000,000
6,889,000

50,000,000

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสระบุรี
แขวงทำงหลวงสระบุรี

24,000,000

2.5

1

แขวงทำงหลวงสระบุรี

22,000,000

2.5

1

แขวงทำงหลวงสระบุรี

8,500,000

1

อุทยำนนำตกเจ็ดสำวน้อย

3,151,000

1

อุทยำนนำตกเจ็ดสำวน้อย

17,245,000

17,245,000

แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1

1,790,000

1,790,000

แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1

2,600,000

2,600,000

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์ บริเวณน้าตกสิริพบ ในอุทยานแห่งชาติ
น้าตกเจ็ดสาวน้อย

2.5

กิจกรรมย่อย พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ามวกเหล็กในเขตอุทยานน้าตกเจ็ดสาวน้อยเป็นสถานที่กางเต็นท์

2.5

24,000,000
22,000,000
8,500,000
3,151,000

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101
ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.22+900 - กม.24+440 ด้านขวาทาง

2.5

กิจกรมย่อย ปรับปรุงติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3353 ตอนควบคุม 0100
ตอน วงษ์สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.4+570 - กม.6+390 และ กม.14+710 - กม.14+998

2.5

กิจกรรมย่อย งานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องถนนหมายเลข 1 ตอนควบคุม โคกส้าโรง หนองม่วง ตอน 2 ช่วง กม. 198+100 - 199+750 ระยะทาง 1.65 กิโลเมตร อ้าเภอโคกส้าโรง อ้าเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี

2.5

2

แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1

35,000,000

35,000,000

กิจกรรมย่อย งานขยายถนนหมายเลข 3017 ตอนควบคุมแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ช่วง กม. 51+480 53+139 ระยะทาง 1.659 กิโลเมตร อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

2.5

2

แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1

35,000,000

35,000,000

กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.2179 แยก ทล.21 - บ้านโคกเกรียบ ต้าบลโคกสลุง อ้าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

2.5

25,000,000

25,000,000

10,000,000

10,000,000

กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.4112 แยก ทล.2282 - บ้านซับโศก ต้าบลห้วยขุนราม
อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวพุทธอุทยานมหาราชเชื่อมโยงอุทยานสวรรค์
หนองเจ็ดเส้นจังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมย่อย พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์และศาสนา

2.5
2.5
2.5

1

6,889,000

1

1
1

แขวงทำงหลวงชนบทลพบุรี
แขวงทำงหลวงชนบทลพบุรี

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

3,500,000

3,500,000

1

สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอ่ำงทอง
176

1,510,000

1,510,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย พัฒนาเมืองพืนที่เฉพาะ หนองจรเข้คุด ต้าบลศาลาแดง - ต้าบลย่านซื่อ อ้าเภอเมืองอ่างทอง

2.5

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรมและอาคารเอนกประสงค์ริมแม่น้าเจ้าพระยา ต้าบลป่าโมก
อ้าเภอป่าโมก

2.5

กิจกรรมย่อย พัฒนาพืนที่ออกก้าลังกายและพืนที่นันทนาการ ริมแม่น้าน้อย อ้าเภอโพธิ์ทอง

2.5

กิจกรรมย่อย ลานกิจกรรมเมืองอ่างทองและศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเมือง อ้าเภอเมืองอ่างทอง

2.5

2. โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อการท่องเทีย่ ว
แบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาความปลอดภัยของการท่องเทีย่ วทังด้านอาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้าน
สาธารณสุข และด้านธรรมชาติ
กิจกรรมย่อย งานติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400
ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.115+000 - กม.145+000 (บริเวณร่องกลาง เป็นแห่ง ๆ)
ปริมาณงาน 37 ต้น ต้าบลตลุก, ต้าบลหาดอาษา, ต้าบลเสือโฮก, ต้าบลดอนท่าฉนวน, ต้าบลโพ
นางด้าออก อ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเพิม่ ไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน สรรคบุรี – คูพัฒนา ระหว่าง
กม.4+000 – กม.7+000 อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101
ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.22+900 - กม.24+440 ต้าบลช่องสาริกา
อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรมย่อย ปรับปรุงติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 3353 ตอนควบคุม 0100 ตอน วงษ์
สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.4+570 - กม.6+390 และ กม.14+710 - กม.14+998 ต้าบลดงดินแดง
อ้าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างเพือ่ สร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน
อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม. 2+450 - กม. 20+450 (เป็นช่วงๆ) ต้าบลบ้านป้อม อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และต้าบลบ้านแถว อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อย งานติดตังราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเข้า
โรงเรียนคุรุ ประชาสรรค์ – สะพานของโครงการฯ ชัณสูตร ระหว่าง กม.3+000 - กม.13+000
(เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 9,240 เมตร ต้าบลแพรกศรีราชา, ต้าบลบางขุด, ต้าบลดอนก้า
อ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

2
2
2
2

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดอ่ำงทอง

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

500,000,000

500,000,000

60,000,000

60,000,000

90,000,000

90,000,000

65,000,000

65,000,000

2.5

134,390,000

134,390,000

2.5

134,390,000

134,390,000

2.5

1

แขวงทำงหลวงชัยนำท

20,000,000

20,000,000

2.5

2

แขวงทำงหลวงชัยนำท

75,000,000

75,000,000

1

แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1

1,790,000

1,790,000

1

แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1

2,600,000

2.5

2.5

2,600,000
1

แขวงทำงหลวงอยุธยำ

20,000,000

2.5

20,000,000
1

2.5

แขวงทำงหลวงชัยนำท
177

15,000,000

15,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

แผนงานที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วให้มีศักยภาพในการแข่งขันทุกระดับ

3.11

10,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

42,000,000

1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และทักษะใหม่ของแรงงาน
ด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย พัฒนาทักษะแรงงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแบบ MICE

3.11

10,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

42,000,000

3.11

10,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

42,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

14,000,000

กิจกรรมย่อย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศส้าหรับแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย พัฒนาผู้ประกอบการด้านที่พักเพือ่ รองรับรูปแบบการท่องเที่ยว Workation และ
Staycation
แผนงานที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรผลิตภัณฑ์ชุมชนธุรกิจบริการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. โครงการที่ 1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจ
บริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์และธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐานและด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัลและ
นวัตกรรม
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาสินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการให้ได้
มาตรฐานและสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่ตลาด e-commerce
กิจกรรมย่อย จ้างเหมาออกแบบและจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงสถานที่ส้าคัญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่นตามแนวถนนฝั่งส่องกล้อง เพือ่ สร้างเส้นทางท่องเที่ยวและวิธีการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระพุทธบาท)
แผนงานที่ 4 พัฒนาและเชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาความเชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพใน
การแข่งขัน
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนารูปแบบความเชือ่ มโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติเพือ่ ยกระดับศักยภาพ Sports Tourism
กิจกรรมย่อย จ้างเหมาจัดงานเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก

3.11
3.11

1
1
1

3.11

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธ่ยำ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธ่ยำ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธ่ยำ

2.5

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

2.5

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

2.5

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

88,527,700

88,527,700

88,527,700

88,527,700

88,527,700

442,638,500

88,527,700

88,527,700

88,527,700

88,527,700

88,527,700

442,638,500

79,624,000

79,624,000

79,624,000

79,624,000

79,624,000

398,120,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

47,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

27,500,000

1
2.5

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสระบุรี

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

1
1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย จ้างเหมางานร้าลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ New Normal

กิจกรรมย่อย มหกรรมนาฏดนตรี เปิดต้านานการแสดงลิเก
กิจกรรมย่อย มหกรรมท่องเที่ยววิถชี ุมชน ยลวิถวี ัฒนธรรมลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก

2.5
2.5

2.5
2.5

1
1

1
1

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ/
สำนักงำนยุตธิ รรมจังหวัด 6 จังหวัด

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

17,500,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

17,000,000

สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

20,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดชัยนำท
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสิงห์บุรี

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

47,500,000

1,724,000

1,724,000

1,724,000

1,724,000

1,724,000

8,620,000

กิจกรรมย่อย สราญรมย์ ชมวิถลี ุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก

2.5

1

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ย้อนรอยเส้นทางประวัตศิ าสตร์
(ปัน่ จักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัตศิ าสตร์ )

2.5

1

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และวิถชี ีวิต “แรลลี่ท่องลุ่มน้า
ประวัตศิ าสตร์”

2.5

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสิงห์บุรี

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสิงห์บุรี

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

22,500,000

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถี
เจ้าพระยา/ป่าสัก ท่องเที่ยวสืบสานประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม (งานสดุดวี ีรชนค่ายบางระจัน )

2.5

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ล้าแม่ลา อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

2.5

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสิงห์บุรี

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์เตาเผาแม่น้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

2.5

1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

กิจกรรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง ต้าบลห้วยชัน อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2.5

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสระบุรี
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสระบุรี

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

1

สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสระบุรี
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10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

กิจกรรรมย่อย จ้างเหมาจัดงานเทศกาลกางเต้นท์ดดู าว

2.5

กิจกรรรมย่อย จ้างเหมาจัดกิจกรรมแสงสีเสียงย้อยรอยเล่าเรื่องพระมหากษัตริยน์ มัสการ
พระพุทธบาทกับถนนพระเจ้าทรงธรรม

2.5

กิจกรรรมย่อย จ้างเหมาจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

2.5

กิจกรรรมย่อย จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชาติพันธุ์

2.5

1
1

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่
ของนักท่องเทีย่ ว
กิจกรรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
กิจกรรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพ SME เพือ่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด(ยอดนัก PR : KOL Saraburi )

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

2.5
2.5
2.5

1
1

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสระบุรี
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด
สระบุรี

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

8,903,700

8,903,700

8,903,700

8,903,700

8,903,700

44,518,500

2,903,700

2,903,700

2,903,700

2,903,700

2,903,700

14,518,500

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

500,000

500,000

30,500,000

1,263,274,600

500,000

1,500,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต

3..11

แผนงานที่ 1 ยกระดับศักยภาพกาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
(Re-skill Up-skill และ New-Skill)

3..11

500,000

500,000

3..11

500,000

500,000

500,000

1,500,000

3..11

500,000

500,000

500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1. โครงการสาคัญที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคต
กิจกรรมย่อย ยกระดับผลิตภาพและก้าลังคนเพือ่ สร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

3..11

1,231,774,600

2

-

สถำบันพัฒนำฝืมือแรงงำน 15
พระนครศรีอยุธยำ

แผนงานที่ 2 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต

2.7

1,231,774,600

30,000,000

1,261,774,600

1. โครงการสาคัญที่ 1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต
กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์สมัยใหม่ทเี่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือ่ สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ ถนนสาย สบ.1036
แยก ทล.1-บ.ป่าหวาย อ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.752 กิโลเมตร

2.7

1,231,774,600

30,000,000

1,261,774,600

2.7
2.7

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือ่ สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ ก่อสร้างสายทาง
เลี่ยงเมืองลพบุรีดา้ นใต้ ตอน 1 จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 6.550 กิโลเมตร

2.7

กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือ่ สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ ก่อสร้างสายทาง
เลี่ยงเมืองลพบุรีดา้ นใต้ ตอน 2 จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 8.310 กิโลเมตร

2.7

กิจกรรมหลัก 1.2 เชือ่ มโยงเส้นทางไปสู่พืนทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม
0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง 64+750 – 65+900 ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร
ต้าบลโพนางด้าตก, ต้าบลสรรพยา อ้าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2.7
2.7

2

แขวงทำงหลวงชนบทลพบุรี

630,022,600
143,100,000

2

สำนักก่อสร้ำงทำงที่ 1

273,100,800

273,100,800

2

สำนักก่อสร้ำงทำงที่ 1

213,821,800

213,821,800

1

แขวงทางหลวงชัยนาท

601,752,000
30,000,000

180

-

30,000,000

-

-

-

-

-

30,000,000

630,022,600
143,100,000

661,752,000
30,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน
อยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 4) ระหว่าง กม.33+200 ถึง กม.34+200 ต้าบลบ้านกุ่ม
อ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.7

กิจกรรมย่อย ติดตังอุปกรณ์กนั ชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานเกาะเกิด)
ต้าบลเกาะเกิด อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.7

กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสัน - บางปะ
หัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (ด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ) ต้าบลบางกระสัน อ้าเภอบางปะอิน
และต้าบลขวัญเมือง อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.7

กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน สาย อย 4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 – บ้านล้าไทร อ้าเภออุทัย
,วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร

2.7

กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน สาย อย 5026 แยกทางหลวงชนบท อย 2008 – บ้านตลาด อ้าเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อย อ้านวยความปลอดภัย (ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง) สาย อย 1043 แยก ทล.1 - บ.ข้าวงาม
อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

หน่วยดาเนินการ
(9)
แขวงทางหลวงอยุธยา

แขวงทางหลวงอยุธยา

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

50,000,000

50,000,000

17,430,000

17,430,000

1

2.7
2.7

กิจกรรมย่อย อ้านวยความปลอดภัย (ติดตังรูปแบบเตือนรถเข้าสู่ทางแยก และติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง)
สาย อย 5025 แยก ทช.อย.4044 - บ.บางปลาม้า อ้าเภอเสนา,บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.7

กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สบ. 5043 แยก ทช.สบ. 3021 - บ้านหนองน้า
ใส ต้าบลหนองสีดา อ้าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

2.7

กิจกรรมย่อยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง
ต้าบลซับสนุ่น อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2.7

กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย สบ.4016 แยก ทล.3224 - บ.แสลงพัน ต้าบลแสลงพัน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

1

งบประมาณดาเนินการ (10)

30,000,000

แขวงทางหลวงอยุธยา

30,000,000

1

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

21,000,000

21,000,000

1

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

19,000,000

19,000,000

2

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

9,900,000

9,900,000

2

แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

6,622,000

6,622,000

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

20,000,000

20,000,000

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

45,000,000

45,000,000

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

3,800,000

3,800,000

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

1
1
1

2.7

กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย สบ.4028 แยก ทล.2243 - บ.ซับสนุ่น ต้าบลซับสนุ่น อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

2.7

1

กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย สบ.4037 แยก ทล.2224 - บ.ซับสนุ่น ต้าบลล้าพญากลาง อ้าเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

2.7

กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย บ.มะค่างาม - บ.โป่งตะขบ อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2.7

1
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
1

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
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หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย สบ.4040 แยก ทล.2243 - บ.ซับขาม อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน, ทางแยก หรือบริเวณ
เสี่ยงอันตราย สาย สบ.4041แยก ทล.2273 - บ.ซับขาม อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย งานขยายช่องทางจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร รองรับสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงทางหลวงหมายเลข 362 ระหว่าง กม.13+000 – กม.14+260 ต้าบลตะกุด อ้าเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย งานขยายช่องทางจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร รองรับสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง ทางหลวงหมายเลข 362 กม.11+650 – กม.13+000 ต้าบลตะกุด อ้าเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมย่อย งานขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3045
ระหว่าง กม.0+200 – กม.1+700 ต้าบลหนองสรวง อ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

2.7
2.7

1
1

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

แขวงทางหลวงสระบุรี

50,000,000

50,000,000

แขวงทางหลวงสระบุรี

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

1
2.7
1
2.7
1
2.7

กิจกรรมย่อย งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด
ระหว่าง กม.10+137 - กม.12+237 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

2.7

กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงการแบ่งทิศทาง ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนลาดตาล - วิเศษชัยชาญ
ระหว่าง กม.16+700 - กม.18+900 ต้าบลยี่ล้น อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2.7

กิจกรรมย่อย เพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ระหว่าง กม.59+765-กม. 61+265

2.7

กิจกรรมย่อย ยกระดับมาตรฐานทางและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน
นครหลวง-อ่างทอง ระหว่างกม.27+100 - กม.28+100 ระยทาง 1.000 กิโลเมตร ต้าบลขยาย
อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย่อย บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 347
ตอน บางปะหัน – เจ้าปลุก ระหว่าง กม.54+379 – กม. 57+179 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
ต้าบลทางกลาง อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.7

แขวงทางหลวงสระบุรี
1

25,000,000

แขวงทางหลวงอ่างทอง

25,000,000

แขวงทางหลวงอ่างทอง

25,000,000

25,000,000

1

แขวงทางหลวงอ่างทอง

55,000,000

55,000,000

2

แขวงทางหลวงอ่างทอง

45,000,000

45,000,000

2

แขวงทางหลวงอ่างทอง

30,000,000

30,000,000

1

2.7

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนอุทยานสวรรค์อา่ งทองหนองเจ็ดเส้น ช่วงที่ 3 ต้าบลสายทอง อ้าเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ 1

2.7

1

โครงการชลประทานอ่างทอง

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) ต้าบลสาวร้องไห้
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2.7

1

โครงการชลประทานอ่างทอง
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30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567
1,845,390,000

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน

5.19

1,516,757,500

แผนงานที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม

5.19

8,246,700

8,246,700

1. โครงการสาคัญที่ 1 สร้างต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วม

5.19

8,246,700

8,246,700

กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน

5.19

กิจกรรมย่อย โครงการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ การลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด
องค์การบริหารส่วนต้าบลสิงหนาถ อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรนาลุ่มนาเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
1. โครงการสาคัญที่ 1 เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการนาแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้าสายหลัก
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา หมู่ที่ 1-3 ต้าบลสรรพยา อ้าเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท ความยาว 1,800 เมตร

5.19

2

ส้านักงานพลังงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5.19
5.19
5.19
5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ 1 ต้าบลโรงช้าง
อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย หมู่ 2 – 3 ต้าบลโพสังโฆ อ้าเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา หมู่ 3 ต้าบลบางกระบือ อ้าเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อย 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ 3 ต้าบลหัวป่า
อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา หมู่ 6 ต้าบลบางกระบือ อ้าเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคันกันน้าริมคลองระบายใหญ่แม่น้าน้อย2 (แม่ลา) ต้าบลบางกระบือ อ้าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

5.19

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งต้าบลพระงาม (ระยะที่ 2) ต้าบลพระงาม อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความ
ยาวประมาณ 200 เมตร

5.19

191,300,000

98,620,000

53,350,000

3,705,417,500

8,246,700

8,246,700

8,246,700

8,246,700

1,508,510,800

1,845,390,000

191,300,000

98,620,000

53,350,000

3,697,170,800

1,508,510,800

1,845,390,000

191,300,000

98,620,000

53,350,000

3,697,170,800

1,455,860,800

1,845,390,000

191,300,000

98,620,000

53,350,000

3,644,520,800

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชัยนาท

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

26,000,000

26,000,000

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

20,000,000

20,000,000

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

22,000,000

22,000,000

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

22,000,000

22,000,000

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

22,000,000

22,000,000

1

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

10,000,000

10,000,000

2

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

46,000,000

46,000,000
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234,000,000

234,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าป่าสักบริเวณ หมู่ที่ 1 ต้าบลท่าหลวง อ้าเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าป่าสักบริเวณ หมู่ที่ 1 ต้าบลต้าบลโพธิ์เอน อ้าเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้าน้อย หมู่ที่ 3 (บริเวณวัดอมฤตสิทธาราม) ต้าบลอมฤต
อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกั่นตลิ่งหน้าวัดสามโก้ ฝั่งขวา ต้าบลสามโก้ อ้าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลาดตาล ฝั่งขวา ต้าบลสาวร้องไห้ อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลาดตาล ฝั่งซ้าย ต้าบลสาวร้องไห้ อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดไชโย ฝั่งซ้าย ต้าบลไชยภูมิ อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.2 ต้าบลบางพลับ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 250 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโผงเผง ม.7 ต้าบลโผงเผง อ้าเภอป่าโมก ความยาว 135 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.5 ต้าบลบ้านแห อ้าเภอเมืองอ่างทอง ความยาว 200
เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.8 ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมืองอ่างทอง ความยาว 400
เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.1 ต้าบลตลาดกรวด อ้าเภอเมืองอ่างทอง
ความยาว 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้าท่วม ม.7 ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้าท่วมต่อเนื่องเขื่อนเดิม ม.3 ต้าบลอ่างแก้ว อ้าเภอโพธิ์ทอง
ความยาว 250 เมตร

5.19

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30,000,000

30,000,000

1

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24,000,000

24,000,000

1

โครงการชลประทาน
พระนครศรีอยุธยา

1

โครงการชลประทานอ่างทอง

1
1
1

25,000,000

25,000,000

30,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

30,000,000
30,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

30,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

28,157,000

28,157,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

20,557,800

20,557,800

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

37,003,000

37,003,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

72,201,000

72,201,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

37,003,000

37,003,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

22,911,000

22,911,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง
184

28,194,000

28,194,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.1 ต้าบลสี่ร้อย อ้าเภอวิเศษชัยชาญ ความยาว 483 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่เจ้าพระยา ม.1 ต้าบลหลักฟ้า อ้าเภอไชโย ความยาว 400 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.2 ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก ความยาว 400 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชนย่อยที่ 5 (ต่อจากเขื่อนหน้าตลาดป่าโมก)
ถึงหน้าโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก 770 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชนย่อยที่ 7 หน้าวัดสว่างอารมณ์ ถึงสุดเขต
เทศบาลด้านทิศใต้ ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมกความยาว ความยาว 790 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชนย่อยที่ 7 หน้าวัดสว่างอารมณ์ ถึงสุดเขต
เทศบาลด้านทิศใต้ ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก (ระยะที่ 2) ความยาว 700 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชนย่อยที่ 1 หน้าวัดอัมพวัน ต้าบลป่าโมก
อ้าเภอป่าโมก ความยาว 275 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชนย่อยที่ 9 บ้านวัดแจ้ง ต้าบลป่าโมก
อ้าเภอป่าโมก ความยาว 165 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.4 ต้าบลบ่อแร่ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา ม.2 ต้าบลไชโย อ้าเภอไชโย ความยาว 300 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บ้านโพสะ ม.6,ม.7 ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมืองอ่างทอง
ความยาว 684 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชน วัดตาลใต้ ม.1 ต้าบลบางเสด็จ
อ้าเภอป่าโมก ความยาว 500 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บ้านโรงม้า (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ม.5 ต้าบลราชสถิตย์
อ้าเภอไชโย ความยาว 500 เมตร

5.19

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

52,789,000

52,789,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

72,201,000

72,201,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

73,800,000

73,800,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

136,413,000

136,413,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

139,885,000

139,885,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

132,158,000

132,158,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

49,677,000

49,677,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

30,850,000

30,850,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

22,911,000

22,911,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

54,000,000

54,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

123,120,000

123,120,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง
185

90,000,000
90,000,000

90,000,000
90,000,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.1 ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ ความยาว 560 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดแสนสุข -บริเวณชุมชนวัดแจ้ง ม.5
ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก ความยาว 355 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัด อัมพวัน ม.11 ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่า
โมก ความยาว 400 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.2 ต้าบลโพธิ์รังนก ถึง ม.1 ต้าบลสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ทอง
ความยาว 400 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย บริเวณหน้าวัดสี่ร้อย ม.2 ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
ความยาว 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย บริเวณ ม.6 ต้าบลบางระก้า อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 300
เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย บริเวณวัดสี่ร้อย ม.4 ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
ความยาว 200 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว ม.9 และ ม.10 ต้าบลบ้านอิฐ อ้าเภอเมืองอ่างทอง
ความยาว 450 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.6 ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 185 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.2,ม.3 ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 482 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.1 ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความยาว 270 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน้อย ม.2 (บ้านดงกระท้อน) ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง ความ
ยาว 300 เมตร

5.19

กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว ม.2 ต้าบลบ้านรี อ้าเภอเมืองอ่างทอง ความยาว 300 เมตร

5.19

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

61,600,000

61,600,000

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

63,900,000

63,900,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

72,000,000

72,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

44,000,000

44,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

22,000,000

22,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

33,000,000

33,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

22,000,000

22,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

49,500,000

49,500,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

20,350,000

20,350,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

53,020,000

53,020,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

29,700,000

29,700,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

33,000,000

33,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

33,000,000

33,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

2

186

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบระบายน้าหลักและระบบป้องกันน้าท่วมพืนที่ชุมชนร้ามะสัก อ้าเภอโพธิ์ทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบระบายน้าหลักและระบบป้องกันน้าท่วมพืนที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ อ้าเภอวิเศษ
ชัยชาญ ระยะที่ 4

5.19

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบระบายน้าหลักและระบบป้องกันน้าท่วมพืนที่ชุมชนบ้านแห อ้าเภอเมืองอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมือง
อ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8 ระยะที่ 3 พืนที่รับประโยชน์ 100 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 ระยะที่ 3 พืนที่รับประโยชน์ 100 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลบ้านแห อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งบ้านหนองกระทุ่ม ระยะที่ 1 พืนที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลบ่อแร่ อ้าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดท้องคุ้ง พืนที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6 ระยะที่ 1 พืนที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลบ้านแห อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะที่ 2 พืนที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลชัยฤทธิ์ อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6 ระยะที่ 2 พืนที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลบ้านแห อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะที่ 3 พืนที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลชัยฤทธิ์ อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองโคกเศรษฐี พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 100 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

300,000,000

300,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

250,000,000

250,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

350,000,000

350,000,000

2

ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง

12,000,000

12,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

15,000,000

15,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

25,000,000

25,000,000

2
2
2
2
2
2
2
2
2

โครงการชลประทานอ่างทอง

25,000,000

25,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

25,000,000

25,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

25,000,000

25,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

20,000,000

20,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

25,000,000

25,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

20,000,000

20,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง
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900,000

900,000

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองหนองบุญธรรม พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 120 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองรางยายสา ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 100 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลจ้าปาหล่อ อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบางกะลา ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 100 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองมหาดไทย ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 110 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลคลองวัว อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบ้านจ้าลอง ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 120 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบ้านเชียง ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ พืนที่รับประโยชน์ 150 ไร่
โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ้าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินคลองศาลาแดง ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลศาลาแดง อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านห้วยประขอ โครงการชลประทานอ่างทอง
ปริมาณดิน 12,600 ลูกบาศก์เมตร ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าอู่ โครงการชลประทานอ่างทอง ปริมาณดิน
11,000 ลูกบาศก์เมตร ต้าบลไผ่ด้าพัฒนา อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านน้าอาบ พืนที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทาน
อ่างทอง ต้าบลป่างิว อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองหนองบุญธรรม ต้าบลองค์รักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองโคกเศรษฐี ต้าบลองค์รักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองโพสะ ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,500,000

1,500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,100,000

1,100,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,200,000

1,200,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,500,000

1,500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,300,000

1,300,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,800,000

1,800,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

500,000

500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

450,000

450,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

400,000

400,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,500,000

2,500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

200,000

200,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

200,000

200,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

800,000

800,000

188

หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบ้านน้าอาบ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลป่างิว อ้าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันหนองขโมย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบางกลาง ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบางหูเชือก ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองโพธิ์ พืนที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง
ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารบังคับน้าหนองลาดตะเพียน จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานอ่างทอง
ต้าบลย่านซื่อ อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองรางยายนวล ต้าบลสายทอง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองทุ่งขวาง ต้าบลองค์รักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองหันสัง ฝั่งชวา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลสายทอง อ้าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองบ้านใหม่ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันหคลองบ้านกุ่ม ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลหนองแม่ไก่ อ้าเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบางกลาง ระยะที่ 1 พืนที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารบังคับน้าหนองขโมย จ้านวน 2 แห่ง โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลโรง
ช้าง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,800,000

1,800,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,200,000

1,200,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,000,000

2,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,000,000

2,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

20,000,000

20,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

6,000,000

6,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

300,000

300,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

400,000

400,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,000,000

1,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,100,000

1,100,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,500,000

1,500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

15,000,000

15,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,000,000

2,000,000
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หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองวัดจันทร์ ต้าบลศาลาแดง อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองมหาราช ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองล้าท่าแดง ฝั่งชวา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบางระก้า อ้าเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองล้น ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลโพสะ อ้าเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองหนองยายสา ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลเอกราช อ้าเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบางกลาง ระยะที่ 2 พืนที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการ
ชลประทานอ่างทอง ต้าบลโรงช้าง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารบังคับน้าหนองห้วยงู จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลป่า
งิว อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองลาดฟ้า ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมคันคลองโพธิ์ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลป่าโมก อ้าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารบังคับน้าหนองเกาะ จ้านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานอ่างทอง ต้าบลย่าน
ซื่อ อ้าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

5.19

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารบังคับน้าคลองสามง่าม จ้านวน 2 แห่ง โครงการชลประทานอ่างทอง
ต้าบลราชสถิตย์ อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมหลัก 2.2 พัฒนาคุณภาพนาในลุ่มแม่นาเจ้าพระยา/ป่าสัก
กิจกรรมย่อย ขุดลอกแม่น้าลพบุรี ในพืนที่ต้าบลม่วงหมู่ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ความยาวประมาณ 11.500 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองระบายน้าใหญ่ แม่น้าน้อย 2 ช่วงอุทยานแม่ลา-ฝายประมง (ระยะที่ 4)
ต้าบลทับยา อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

5.19

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570

โครงการชลประทานอ่างทอง

800,000

800,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

920,000

920,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,500,000

2,500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

900,000

900,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

1,500,000

1,500,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

15,000,000

15,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,000,000

2,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

850,000

850,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,000,000

2,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

2,000,000

2,000,000

โครงการชลประทานอ่างทอง

3,500,000

3,500,000

52,650,000

5.19
5.19

1

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

10,000,000

52,650,000
10,000,000

5.19

1

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

12,000,000

12,000,000
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หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แหล่ง งปหมูท่ ี่
(X)/แผนแม่บทฯ
(8)
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)
หน่วยดาเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566

กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยเทคโนโลยี

5.19

1

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10,650,000

กิจกรรมย่อย ขุดลอกอ่างเก็บน้าจ้างเหมา โครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชด้าริ
(หนองลาด) ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

5.19

2

โครงการชลประทานสิงห์บุรี

20,000,000

5.19

1

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทังสิน

6,000,000

3,654,423,700
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พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570 พ.ศ.2566-2570
10,650,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

2,778,455,800

381,705,800

328,021,000

282,371,400

7,424,977,700

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill-UpskillNewskill)
พัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผู้ประกอบยุคใหม่โดยการเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต เนื่องจาก
สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันมีความผันผวนสูง อันเกิดการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง รวมถึงความต้องการของผู้ บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป และมีความต้องการสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และผู้บริโภคจะเข้าถึงช่องทางการจาหน่าย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทาการเกษตร และมีผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร รวมทั้ งผลิตภั ณฑ์ชุมชนที่ห ลากหลาย จึ งถื อ ได้ ว่ ากลุ่มจั งหวั ดภาคกลาง
ตอนบนเป็นศูนย์กลางสินค้าที่ สาคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุตสาหกรรม
เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องดาเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (ReskillUpSkill-Newskill) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาค
การเกษตร และสินค้าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้มีความรู้
ความสามารถในการนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเข้าสู่ตลาดดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมช่องทาง
การตลาด การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าภาคการเกษตร และ
สินค้า ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าสู่ตลาดดิจิตอลได้
2. เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ
1.อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุม่ จังหวัด
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
2.รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ( 150,850 บาท/ครัวเรือน)
3.กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 18)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
หัวข้อ

รายละเอียด
7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
8. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับและสร้างผู้ประกอบการทุกช่วงวัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
งบประมาณ
1,875,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ยกระดับและสร้างผู้ประกอบการทุกช่วงวัยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
งบประมาณ
29,750,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง,สานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
9. หน่วยงานดาเนินการ
1.สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
2.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
3.สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
11. งบประมาณ
31,625,500 บาท
12. ผลผลิต (Output)
1. เกษตรเข้าร่วมโครงการ จานวน 300 ราย
2. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน 300 ราย
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิม่ ขึ้น 150,850 บาท/ครัวเรือน
(Outcome)

193

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตรแปรรูป วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้ความสาคัญกับ
การยกระดับ ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน และการสร้า งความเจริญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร โดยการปรับ เปลี่ย นจากการผลิตสิน ค้าเกษตรขั้น ปฐมเป็น สินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้น
ปฐมที่สูญ เสีย ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ลงสู่ร ะดับ ที่จาเป็น การสร้า ง
ความมั่น คงทางด้า นอาหารและพลัง งาน จัด ระบบการผลิต ให้ส อดคล้อ งกับ
ศัก ยภาพพื ้น ที ่แ ละความต้อ งการของตลาดตั ้ง แต่ต้น น้ าถึง ปลายน้าทั ้ง ด้า น
กายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่ งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบในลักษณะสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจ และบริษัท
การใช้เ ทคโนโลยีก ารผลิต ในระดับ ที่เ หมาะสม ใช้ก ลไกตลาดในการป้อ งกัน
ความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลเกษตรกรและขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
เน้น การส่งเสริมและพัฒ นาเกษตรกรรมยั่งยืน แบบเกษตรอิน ทรีย์และเกษตร
ทฤษฎีใ หม่ ตั้งแต่ก ระบวนการผลิต การจัดการทุก รูปแบบ และยกระดับการ
ผลิต ให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานที่เป็นตามความ
ต้อ งการของผู ้ผ ลิต เพื ่อ ให้เ กิด ความสมดุล ทางด้า นเศรษฐกิจ สัง คม และ
สิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง จะนาไปสู่ก ารพึ่ง พาตนเอง และการพัฒ นาตนเอง และการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่
มีความตั้งใจและมีความพร้อมด้านการผลิต
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับและเพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยเทคโนโลยี / นวั ต กรรม ด้ า นกระบวนการผลิ ต การแปรรู ป
การตลาดสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้าทั้งด้านเกษตร ประมงและปศุสั ตว์ โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับการผลิตที่ปลอดภัยไปสู่เกษตรอินทรีย์ และยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็นผู้ประกอบการสู่สากล ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมาย จึงได้ทา
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หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. หน่วยงานดาเนินการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
1. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1.อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุม่ จังหวัด
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
2.รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ( 150,850 บาท/ครัวเรือน)
3.กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 18)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลักที่ 1 บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตมาตรฐานปลอดภัย และแปรรูปสินค้า
เกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
297,630,200 บาท
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาผักไห่
1.โครงการก่อสร้างสานักงานชลประทานที่ 12
2.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
3.โครงการชลประทานลพบุรี
4.สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
พัฒนากระบวนการผลิตมาตรฐานปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารเพื่อ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
365,964,400 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
3.สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
4.สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
5.สานักงานปศุสัตว์ 6 จังหวัด
6.สานักงานพลังงานจังหวัด 6 จังหวัด
7.มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
1.โครงการก่อสร้างสานักงานชลประทานที่ 12
2.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาผักไห่
3.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
4.โครงการชลประทานลพบุรี
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หัวข้อ

รายละเอียด
5.สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
7.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.สานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
10.สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
11.สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
12.สานักงานปศุสัตว์ 6 จังหวัด
13.สานักงานพลังงานจังหวัด 6 จังหวัด
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
11. งบประมาณ
663,594,600 บาท
12. ผลผลิต (Output)
1. เกษตรเข้าร่วมโครงการ จานวน 200 ราย
2. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน 100 ราย
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิม่ ขึ้น ( 150,850 บาท/ครัวเรือน)
(Outcome)
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แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าสินค้าเกษตร
การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบยุ ค ใหม่ โ ดยการเสริ ม สร้ า ง
ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน ซึ่ง
ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้
เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ส่ งผลให้ เ กิ ด การแข่ งขั น สู ง รวมถึ งความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
และมีความต้องการสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และผู้บริโภคจะเข้าถึงช่องทางการ
จาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน กลุ่ ม จั งหวั ดที่ ป ระกอบไปด้ ว ยพื้ นที่ทา
การเกษตรเป็ น จ านวนมาก และมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการเกษตร รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย จึงถือได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
เป็นศูนย์กลางสินค้าที่สาคัญของประเทศ ฉะนั้นเพื่อการบริหารจัดการห่วง
โซ่คุณค่าสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีโครงการส่งเสริม
และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
ให้มีความรู้ความสามารถในการการบริห ารจัดการห่ว งโซ่คุณค่ า สิ น ค้ า
เกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเข้าสู่ตลาดดิจิทัล รวมทั้งส่ งเสริมช่องทางการตลาด การจาหน่าย
สิ น ค้ า ผลิต ภัณฑ์ข องกลุ่มจังหวั ดภาคกลางตอนบน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่ อ สร้ า งกลไกการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า เกษตร ด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
1.อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
2.รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ( 150,850 บาท/ครัวเรือน)
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หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตร และระบบโลจิสติกส์สีเขียว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร
49,052,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
สานักงานปศุสตั ว์ 6 จังหวัด
พัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และระบบ
โลจิสติกส์สีเขียว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6,800,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.สานักงานพาณิชย์จังหวัด 6 จังหวัด
2.สานักงานปศุสัตว์ 6 จังหวัด
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
55,852,000 บาท
1. เกษตรเข้าร่วมโครงการ จานวน 200 ราย
2. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน 100 ราย
รายได้สุทธิจากภาคการเกษตรเพิม่ ขึ้น ( 150,850 บาท/ครัวเรือน)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพั ฒนากลุ่มจั งหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่ าสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
ยกระดั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม เชิ ง นิ เ วศ
เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามมาตรฐานและความปลอดภัย
ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
พั ฒ นาและยกระดั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม
เชิงนิเวศ เชิงสุ ขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัย ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมคือสิทธิ์ของ
ประชาชนทุกคน เพื่อทาให้การท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย
ทุกกลุ่ม จึงต้องมีการวางแผนและการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อขยายจานวนนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และเพื่อสร้าง
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกับคนทุกประเภท โดยสอดคล้องกั บ
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 20 ปี
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุด
ร่วมกันในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้าด้วยกัน มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่อ งเที่ยวทั้ง 7
เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 “เยือน 2 ราชธานี
เส้นทางที่ 2 “สู่ถิ่นวีรชนคนกล้า”
เส้นทางที่ 3 “รอยพระพุทธบาทกราบศรัทธา”
เส้นทางที่ 4 “ธรรมสถานศาสนาครองใจ”
เส้นทางที่ 5 “เส้นทางวิถีชุมชน ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา”
เส้ น ทางที่ 6 “เส้ น ทางชมฟาร์ ม ล่ อ งน้ าตก เลี ย บเขื่ อ น อิ งขุ น เขา เล่า
ประสบการณ์”
เส้นทางที่ 7 “เส้นทางอร่อยตามตานาน เปิดสารับพื้นบ้าน สืบสานอาหาร
พื้นถิ่น”
ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีความจาเป็นในการพัฒนาด้านความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและ
สุขอนามัย เพือ่ สร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พืน้ ที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
1. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.5)
2. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ( 1,323 บาท/คน/วัน)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยหลัก
Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
1,041,185,000 บาท
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
1.แขวงทางหลวงสระบุรี
2.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
4.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
5.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
6.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
8.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
9.อุทยานน้าตกเจ็ดสาวน้อย
1.แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
2.แขวงทางหลวงสระบุรี
3.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
5.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
6.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
7.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
9.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
10.อุทยานน้าตกเจ็ดสาวน้อย
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
1,041,185,000 บาท
1. เส้นทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยสาหรับ
นักท่องเที่ยว 10 เส้นทาง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 9 แห่ง
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หัวข้อ
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยว
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แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ 2 ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วมู ล ค่ า สู ง ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม บนพื้ น ฐานของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการสาคัญ
พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ หารจั ดการด้ า นความปลอดภั ยเพื่ อการท่ อ งเที่ ยว
แบบบูรณาการ
2. ชื่อแผนงาน
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ
เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามมาตรฐานและความปลอดภัยด้วยหลัก
Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
3. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิง
สุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
4. หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุด
ร่วมกันในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา
และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้าด้วยกัน มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง
7 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 “เยือน 2 ราชธานี
เส้นทางที่ 2 “สู่ถิ่นวีรชนคนกล้า”
เส้นทางที่ 3 “รอยพระพุทธบาทกราบศรัทธา”
เส้นทางที่ 4 “ธรรมสถานศาสนาครองใจ”
เส้นทางที่ 5 “เส้นทางวิถีชุมชน ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา”
เส้นทางที่ 6 “เส้นทางชมฟาร์ม ล่องน้าตก เลียบเขื่อน อิงขุนเขา เล่า
ประสบการณ์”
เส้ น ทางที่ 7 “เส้ น ทางอร่ อ ยตามตานาน เปิ ด ส ารั บ พื้ น บ้ าน สื บ สาน
อาหารพื้นถิ่น”
ในปัจจุบันการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
ของรั ฐ ต้ อ งท าไปพร้ อ มกั น กั บ การยกระดั บ มาตรฐานสุ ข อนามั ย ของ
อุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว ในช่วงวิถีปกติระยะถัดไป (Next Normal) เป็น
ช่วงของการประคองหรือฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวจะต้องมีการเตรียมการ
เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเป็นที่รู้จัก
ใ น ฐ า น ะ จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
High Trip และ High Trust เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยว
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของ
การท่องเที่ยว
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของอุตสาหกรรมบริการท่องเทีย่ ว
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หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.5)
2. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ( 1,323 บาท/คน/วัน)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลัก พัฒนาความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทั้ งด้านอาชญากรรม
ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข และด้านธรรมชาติ
พัฒนาความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทั้งด้านอาชญากรรม
ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข และด้านธรรมชาติ
134,390,000 บาท
แขวงทางหลวงชัยนาท
แขวงทางหลวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
แขวงทางหลวงชัยนาท
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
134,390,000 บาท
1. สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว 5 เส้นทาง
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพั ฒนากลุ่มจั งหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันทุกระดับ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ. 2562 – 2565 ในกลยุทธ์ที่ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
การเพิ่มศักยภาพ พัฒนา ทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการตลอดจนบุ ค ลากร ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เพื่ อ
นาไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยศักยภาพนี้ยังหมายความ
รวมถึงการเป็น เจ้าภาพที่ดีการมีสมรรถนะตามมาตรฐานบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ย วระดับภูมิภาคและระดับสากลการสร้างระบบ การเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ ได้แก่ การนาระบบ AI มาใช้หรือการ
ใช้โปรแกรม 3D สามมิติเสมือนจริง โดยใส่ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเข้าถึงและตรงจุดไปยังกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทย รวมถึง การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น และการสร้าง
ภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจในอาชีพ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีก
สิ่ ง หนี่ ง ที่ ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วคื อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น อันจะนาไปสู่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศที่ดีขึ้นได้ในอนาคต
กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน มี แ นวทางในการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
ในการแข่ ง ขั น และบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึง
ได้ ท าโครงการพัฒ นาศัก ยภาพผู้ป ระกอบการธุรกิ จ และบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
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หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิ จการท่องเที่ยวและบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขัน
2) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบุคลากรด้าน
การท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั งหวั ด เกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ด้ า นการบริ ห าร
จัดการการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและสร้างความรั บผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.5)
2. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ( 1,323 บาท/คน/วัน)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิ งสร้างสรรค์ และ
ทักษะใหม่ของแรงงานด้านการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และทักษะใหม่ของ
แรงงานด้านการท่องเที่ยว
42,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
42,000,000 บาท
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา จานวน 100 ราย
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
3. ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ วและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมี
ทักษะการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพั ฒนากลุ่มจั งหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
สร้ า งมูลค่ าเพิ่ มให้แ ก่สิน ค้า อาหารท้ อ งถิ่น และสมุน ไพร ผลิ ต ภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์และธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐาน
และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรผลิตภัณฑ์ชุมชนธุรกิจ
บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุม ชน ธุ ร กิ จ บริ ก าร ให้ ไ ด้ ม าตรฐานทางการตลาดภายในและ
ต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รัฐบาลได้จัดทาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ
ที่ ค รอบคลุมการพัฒ นาสมุน ไพรไทยอย่า งยั่งยืน ประเทศไทยเป็ นแหล่ง
พันธุกรรมพืชที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซึ่งมีจานวน
มากและคนไทยรู้จักนาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางด้านการประกอบอาหาร
เครื่องสาอาง และยารักษาโรคมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันพืชสมุนไพรหลาย
ชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว บางชนิดมีปริมาณน้อยลง ประกอบกับประชาชน
ทั่วไปได้หันมาสนใจใช้ยาสมุนไพรกั นมากยิ่งขึ้น รวมถึงปัจจุบันทั่วโลกมีการ
นาสมุนไพรมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปแบบยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องสาอาง ธุรกิจสัตว์ ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดต่างๆที่มีส่วนผสม
ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาดั้งเดิมและพืชสมุนไพรพื้นถิ่น มา
สร้างอัตลักษณ์เพื่อรองรับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ อาหารท้องถิ่น
และผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงความเป็นตัวตนของแต่
ละท้องถิ่น วัฒนธรรมการท้องถิ่นได้ถูกส่งผ่านอาหารท้องถิ่นในการนาเอา
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาบริโภค ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการนาเอาสิ่งที่มาใน
ท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าโดยการใส่ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าไปใน
ผลิ ต ภั ณฑ์ชุมชนเพื่ อให้ สามารถสร้า งมู ลค่า เพิ่ มในตัวผลิ ตภัณฑ์นั้ น ๆ ได้
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจ
บริการ สินค้าสมุนไพร อาหารท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ มีมูลค่าเพิ่ม
สามารถจาหน่ายสินค้าและบริการให้แต่คนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในประเทศมากยิ่งขึ้น
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภั ณฑ์ชุมชน ธุรกิจ
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หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
บริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
1) เพื่อส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพร
อาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และธุรกิจบริการ เข้าสูร่ ะบบการตลาดแบบดิจิตอลออนไลน์ เชื่อมโยงกับ Ecommerce ที่สามารถแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศได้
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.5)
2. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ( 1,323 บาท/คน/วัน)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มุ่งสู่ตลาด E-commerce
พัฒนาสินค้าอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการให้ได้
มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสูต่ ลาด
E-commerce
15,000,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
15,000,000 บาท
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เส้นทาง
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพั ฒนากลุ่มจั งหวัดที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพื้นฐานของการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน
พัฒนาและเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นการการท่ อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นการท่องเที่ยวที่มี
จุดร่วมกันในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิง
กีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้าด้วยกัน มีการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้ง 7 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 “เยือน 2 ราชธานี
เส้นทางที่ 2 “สู่ถิ่นวีรชนคนกล้า”
เส้นทางที่ 3 “รอยพระพุทธบาทกราบศรัทธา”
เส้นทางที่ 4 “ธรรมสถานศาสนาครองใจ”
เส้นทางที่ 5 “เส้นทางวิถีชุมชน ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา”
เส้นทางที่ 6 “เส้นทางชมฟาร์ม ล่องน้าตก เลียบเขื่อน อิงขุนเขา เล่า
ประสบการณ์”
เส้นทางที่ 7 “เส้นทางอร่อยตามตานาน เปิดสารับพื้นบ้าน สืบสาน
อาหารพื้นถิ่น”
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรั สโคโรนา 2019 ท าให้ รู ปแบบ
การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเป้าหมายให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย)และประเทศในแถบเอเชีย (ยกเว้นอินเดีย)
เป็นหลัก นักท่องเที่ยวที่เที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่จะลดลงโดยปริยายด้วยมาตรการ
รักษาระยะห่าง นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวจีนจะเป็นกลุ่มหลักซึ่งเป็นกลุ่ม SoLo-Mo คื อท่ องเที่ ย วผ่ า นการใช้ ร ะบบ Social Network บนมื อถื อ และ
ท่องเที่ยวแบบคนท้ องถิ่น ดังนั้นการท่องเที่ยวของกลุ่มจั งหวัดภาคกลาง
ตอนบนควรมีการพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ประวั ติ ศาสตร์ วั ฒนธรรม เชิ งนิ เวศน์ เชิ งสุ ขภาพ เชิ งกี ฬา และแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวชุ มชน รวมทั้ งพั ฒนาการประชาสั มพั นธ์ ด้ วยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยว
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
3. เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.5)
2. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ( 1,323 บาท/คน/วัน)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยว
พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
398,120,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
2.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
3.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
4.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.สานักงานยุติธรรมจังหวัด 6 จังหวัด
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ของนักท่องเที่ยว
44,518,500 บาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 6 จังหวัด
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 6 จังหวัด
1.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
3.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
4.สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
5.สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
7.สานักงานยุติธรรมจังหวัด 6 จังหวัด
1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2570
442,638,500 บาท
1. จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 17 กิจกรรม
2. สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 3 สื่อ
1. จานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

209

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพกาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต
ยกระดับศักยภาพกาลังคนทุกกลุม่ ทุกช่วงวัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต (Re-skill Up-skill และ New skill)
พัฒนาศักยภาพกาลังคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็น
และยกระดับทักษะเดิมรองรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ อย่ า งก้ า วกระโดด ท าให้ มี ค วามจ าเป็ น ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ก าลั งคนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอนาคต รวมทั้ ง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานขอกลุ่มจังหวัด รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
สามารถฟื้ น ตั ว ได้ เ ร็ ว หลั ง จากวิ ก ฤตการณ์ COVID-19 อั น ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร ด้ า นทั ก ษะการดู แ ลผู้ ป่ ว ยและผู้ สู ง อายุ ( Care Giver)
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วอั จ ฉริ ย ะ (Smart Tourism) อุ ต สาหกรรม
ดิจิทัลด้านทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) และอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) รวมถึงทักษะเพื่อการพัฒนาสู่
การเป็ นผู้ป ระกอบการนวั ตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur)
และทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content) ซึ่งกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบนมีภาคการผลิตที่สาคัญทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
กาลังคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จาเป็น และยกระดับ
ทักษะเดิมรองรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
1. พัฒนาศักยภาพกาลังคนรองรับอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
พั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการ ก าลั งคนทุ กกลุ่ มทุ กช่ วงวั ย เพื่ อรองรั บ
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กาลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
1,500,000 บาท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

210
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หัวข้อ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
1,500,000 บาท
ร้อยละของผูส้ าเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม
เท่ากับร้อยละ 80
1. ผู้ประกอบการและแรงงานมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการใน
อนาคต
2. ผู้ประกอบการและแรงงานมีทักษะและประสิทธิภาพการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและ
บริการในอนาคต
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต
ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และทางธรรมชาติที่สาคัญหลายแห่ง มีทาเลที่ตั้งเป็นจุด
ศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งของประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทาง
ไปสู่กลุ่มจังหวัดอื่นในแต่ละภูมิภาคและยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางสู่ พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ECC และพื้นที่อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่
เชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัดอีกด้วย
การเดินทางระหว่ างกลุ่มจั งหวั ดสู่ กลุ่มจั งหวั ดอื่ นและพื้ นที่ ระเบี ยง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ECC นั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิ จหลั ก และส่ งเสริ มการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของทุ กกลุ่ มในสั งคม
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจใน
ต่างประเทศ
กลุ่ มจั งหวั ด ภาคกลางตอนบนจึ งได้ ให้ ความส าคั ญกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้ างพื้ นฐานเมื อง โดยการพั ฒนาระบบโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านการ
คมนาคมขนส่งในระดับชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัยและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
รวมทั้ งปรั บปรุ งระบบเส้ นทางต่ าง ๆ ในส่ วนที่ ยั งขาดการเติ มเต็ มเพื่ อให้
สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองเข้าหากันและเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 2 เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ECC และกลุ่มจังหวัด
พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
630,022,600 บาท
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
สานักก่อสร้างทางที่ 1
เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ECC และ
กลุ่มจังหวัด
661,752,000 บาท
แขวงทางหลวงสระบุรี
1.แขวงทางหลวงชัยนาท
2.แขวงทางหลวงอยุธยา
3.แขวงทางหลวงอ่างทอง
4.แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
5.แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
6.โครงการชลประทานอ่างทอง
1.แขวงทางหลวงสระบุรี
2.แขวงทางหลวงชัยนาท
3.แขวงทางหลวงอยุธยา
4.แขวงทางหลวงอ่างทอง
5.แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
6.แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
7.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
8.สานักก่อสร้างทางที่ 1
9.โครงการชลประทานอ่างทอง
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
1,261,774,600 บาท
จานวนโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนา
จานวน 27 เส้นทาง
1. ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมและการขนส่ง
2. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและได้รับมาตรฐาน
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สาหรับใช้ในการขนส่งผลผลิตทาง
การเกษตร และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด กลุม่ จังหวัด และ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
สร้างต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วม
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่สังคมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสานึก และส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
มนุษย์ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งสาคัญที่มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวด
ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งอานวยความสะดวกในปัจจัย 4 ให้มนุษย์สามารถดารงชีพ
ได้ แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์ที่มีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้
เกิดการนาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย จนไม่สามารถสร้าง
ขึ้นมาใหม่แทนการสูญเสียไป อีกทั้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตก็
นาไปสู่การสร้างมลพิษและมลภาวะทางอากาศด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกิด
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมลภาววะและมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่ว
ทุกมุมโลก
ส าหรั บ ประเทศไทยเองก็ เ ป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ผ ลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เนื่ องจากผุ่นควันที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ทางการ
เกษตร หรือการเผาไหม้ขยะ ของเสียอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดการ
ขยะที่ ผิ ด วิ ธี ปั ญ หาเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ปั ญ หาที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ เพื่อให้เกิดแนวทางในการป้องกันและแนวทางใน
การตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้มากขึ้น ทางองค์การ
สหประชาชาติ ไ ด้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) ในเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใน
เป้าหมายที่ 13 ว่าด้วยเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบน
บกอย่ า งยั่ งยื น จั ด การป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ งยื น ต่ อ สู้ กั บ การกลายสภาพเป็ น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้ นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้เองสาหรับในประเทศ
ไทยได้มีการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2560-2579 แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.
2560-2564 แผนแม่บทการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2558-2593 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการส่งเสริมการอนุรั กษณ์สิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
รวมไปถึ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยเน้ น การอนุ รั ก ษณ์ ท รั พ ยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
1. เพื่ อ สร้ า งแนวทางให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
อุตสาหกรรม
2. เพื่อสร้างความรู้ในการลดการใช้พลังงานที่รวมไปถึงการนาของเสีย
กลับมาใช้ของภาคครัวเรือนหรือชุมชน และภาคการเกษตร
สัดส่วนจานวนวันที่มีคุณภาพอากาศในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ต่อปี
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลัก พัฒนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน
ต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน
พัฒนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนต้นแบบด้าน
การใช้พลังงานทดแทน
8,246,700 บาท
สานักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานพลังงานจังหวัด 6 จังหวัด
สานักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
8,246,700 บาท
จานวนชุมชน หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนต้นแบบด้าน
การใช้พลังงานทดแทน จานวน 5 แห่ง
เกิดการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนหรือชุมชน และภาคการเกษตร
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
แบบ กจ. 1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนแบบยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน
บริหารจั ดการทรัพยากรน้า และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ าใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการดารงชีวิตของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในขณะเดียวกันน้าก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญ
ไม่ ว่ า จะเป็น การผลิต ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ ภาค
บริการ โดยเฉพาะการผลิตในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมด้าน
การเกษตร ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ต้องการใช้น้าในปริมาณที่มากสาหรับ
กระบวนการผลิต แต่ทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จากัด ซึ่งที่ผ่านมา
ประเทศไทยเกิ ด ภาวะขาดแคลนน้ าและน้ าท่ ว มอย่ า งรุ น แรง และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ พื้นที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเป็นมูลค่ามหาศาล
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเป็นพื้นที่รับน้าที่ไหลผ่านมาจาก
ภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จึงถือว่าเป็น
พื้นที่รับน้าตอนกลางของประเทศก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย อีกทั้งในปี 2563
กลุ่มภาคกลางตอนบนมีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้า (Water Quality Index;
WQI) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ อยู่ลาดับที่ 14 ของประเทศ โดยเฉพาะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และชัยนาทดังนั้น จึงต้องมีการบริหาร
จัดการน้ากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพียงพอและสมดุลกับทุก
สภาวการณ์ที่ไม่แม่นอน เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไ ขปัญ หาการเกิ ด
อุทกภัยและภัยแล้ง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจึงได้จัดทาโครงการเพิ่ม
ศั ก ยภาพบริ ห ารจั ด การน้ าแบบมี ส่ ว นร่ ว มของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนบน
1. เพื่อปรับปรุงความสามารถของระบบป้องกันน้าท่วม การบริหารจัดการ
น้าในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2. เพี่อเป็นแหล่งน้าต้นทุนสาหรับการเกษตร อุปโภค – บริโภค
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้าในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570)
หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. สัดส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งลดลงร้อยละ 5
2. ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน 5 คะแนน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง)
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้าสายหลัก
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพน้าในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
ก่อสร้าง/ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังทลายริมแม่น้าสายหลัก
3,644,520,800 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
1.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
2.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
4.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
5.โครงการชลประทานอ่างทอง
พัฒนาคุณภาพน้าในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
52,650,000 บาท
โครงการชลประทานสิงห์บุรี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
2.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
3.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
5.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
6.โครงการชลประทานอ่างทอง
7.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570
3,697,170,800 บาท
แหล่งน้าได้รับการพัฒนาเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
1. เพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าทานาในฤดูแล้ง อีกทั้งช่วยบริหารจัดการน้าในฤดูน้าหลากอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. คุณภาพน้าของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ดีขึ้น
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ภาคผนวก ก.
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

1) นาข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.บ.ภ. กาหนด
2) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู ในจังหวัด
ทุกจังหวัดในกลุ่ มจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางและผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู้ แทน
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
3) การประชุมของ ก.บ.ก. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด

ไม่ได้
ดาเนินการ







ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ นบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(นายภานุ แย้มศรี)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
หมายเหตุ ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดทา

ภาคผนวก ข.
คาอธิบายตัวชี้วัด

ที่
1

ตัวชี้วัด
อัตราการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

2

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเฉลี่ย
ต่อหัว

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนา
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้อยละ อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ (GROWTH RATE) ตารางที่ ค.1 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของฐานอั ต ราการขยายตั ว ทาง
1.34
เพิ่ ม ขึ้ น พิ จ ารณาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั งหวั ด เศรษฐกิจ
ปี เป้ า หมาย เปรีย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์มวล
อัตราการขยายตัว
จั ง หวั ด ปี ที่ ผ่ า นมา (แห ล่ ง ที่ ม า : ส านั ก งานสภา
รวมกลุ่มจังหวัด
ทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2558
578,254
5.02
2559
819,233
0.01
2560
838,307
2.49
2561
863,328
2.82
2562
587,907
-0.95
ค่าเฉลี่ย 5 ปี
1.34
271,360

มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมเฉลี่ ย ต่ อ หั ว (GPCP PER ตารางที่ ค.2 รายละเอียดข้อมูลของฐานมูลค่าผลิตภัณ ฑ์ มวลรวม
CAPITA) เพิ่มขึ้น พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เฉลี่ยต่อหัว
เฉลี่ ย ต่ อ หั ว ปี เป้ า หมายเพิ่ ม ขึ้ น จากมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปี พ.ศ.
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว
มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวปีที่ผ่านมา (แหล่งที่มา : สานักงาน
(บาท)
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2559
258,839
2560
264,429
2561
271,759
2562
271,360

ที่
3

ตัวชี้วัด
สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้
(GINI INDEX)
ลดลง

BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
0.40
อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของสั ม ประสิ ท ธิ์ก ารกระจายรายได้ ตารางที่ ค.3 รายละเอียดข้อมูลฐานอัตราการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์
(GINI INDEX) ลดลง พิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ การกระจายรายได้ (GINI INDEX)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจายรายได้ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด
ปี พ.ศ.
GINI INDEX
ปี เป้ าหมายเปรีย บเที ย บกั บ สั ม ประสิ ท ธิ์ก ารกระจาย
2556
0.44
รายได้ปีที่ผ่านมาลดลง (แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูล
2558
0.40
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผน
2560
0.43
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่
2562
0.40
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ที่
1

ตัวชี้วัด
อัตราการ
ขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค
เกษตรของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึน้
(ร้อยละ)

2

รายได้สุทธิจาก
ภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้น

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 1
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้อยละ อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ (GROWTH RATE) ตารางที่ ค.5 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของฐานอั ต ราการขยายตั ว ทาง
1.34
เพิ่ ม ขึ้ น พิ จ ารณาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด เศรษฐกิจ
ปี เป้ า หมาย เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม
ปี พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์
อัตราการขยายตัว
จั ง หวั ด ปี ที่ ผ่ า นมา (แห ล่ ง ที่ มา : ส านั ก งานสภา
มวลรวมกลุ่มจังหวัด ทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2558
578,254
5.02
2559
819,233
0.01
2560
838,307
2.49
2561
863,328
2.82
2562
587,907
-0.95
ค่าเฉลี่ย 5 ปี
1.34
128,565.21
บาท/
ครัวเรือน

รายได้ของเกษตรกร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายได้
เงินสดสุทธิเกษตร (NET CASH FARM INCOME)
เพิ่มขึ้น
(แหล่งทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 7)

ตารางที่ ค.6 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของฐานรายได้ เงิน สดสุ ท ธิ ข อง
เกษตรต่อครัวเรือน
จังหวัด
2560/2561 2561/2562 2562/2563
ชัยนาท
98,021
148,141
161,296
พระนครศรีอยุธยา
101,845
50,108
71,738
ลพบุรี
248,816
102,261
155,771
สระบุรี
195,878
102,333
220,335
สิงห์บุรี
138,076
104,417
97,532
อ่างทอง
92,391
45,184
161,032
ค่าเฉลี่ย
145,837.83 95,240.49 144,617.30
ค่าเฉลี่ย 3 ปี 128,565.21

ที่
3

ตัวชี้วัด
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้อยละ
กาไรของ
กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูล ค่า ตารางที่ ค.7 รายละเอียดข้อมูลของกาไรของวิสาหกิจขนาดกลาง
12.56
วิสาหกิจขนาด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ พิจารณา และขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่
กลางและขนาด
จากก าไรของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มต่ อ
ปี พ.ศ.
กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ย่อมต่อมูลค่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบปริ ม าณลู ก โซ่
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์มวล
ปีเป้าหมาย
(ร้อยละ)
รวมทั้งหมด แบบ
(แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพ
2559
14.06
ปริมาณลูกโซ่
ในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
2560
11.47
เพิม่ ขึ้น (ร้อยละ)
การพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
2561
12.14
มหาดไทย)
ค่าเฉลี่ย 3 ปี
12.56

ที่
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

BASELINE
ร้อยละ
6.70

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 2
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว ตารางที่ ค.8 รายละเอียดข้อมูลของฐานรายได้จากการท่องเทีย่ ว
หน่วย : ล้านบาท
พิ จ า ร ณ า จ า ก ร า ย ได้ จ า ก ก า ร ท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัด
ปี
ปี
ปี
ปี
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ในปี เ ป้ า หมายเปรี ย บเที ย บ
2560
2561
2562
2563
กั บ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด กลุ่มจังหวัด
34,497
34,943 12,164.92
31,623
ในปี ที่ ผ่ า นมา (แหล่ ง ข้ อ มู ล : กระทรวงการ ชัยนาท
2,327
1,236
1,322
1,337
ท่องเที่ยว)
พระนครศรีอยุธยา
6,154
16,901
19,016
19,154
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อัตราการขยายตัว
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 3 ปี

2

ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยว
เฉลี่ยต่อหัว
เพิ่มขึ้น

1,178.30
บาท/คน/วัน

5,304
6,471
789
921
9.73

5,574
6,759
833
994
9.09

5,751
6,811
878
1,014
2.17

2,343
520
383
438
-65.19
6.70

ค่าใช้จ่ายของนักท่ องเที่ยวเฉลี่ยต่อหั ว พิ จารณา ตารางที่ ค.9 รายละเอียดข้อมูลของฐานค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัว
หน่วย : บาท/คน/วัน
จากค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย
จังหวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ต่อหัวเพิม่ ขึ้น
กลุ่มจังหวัด
1,177.38
1,163.95
1,193.57
(แหล่งข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยว)
931.73
1,077.68
1,084.62
ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ค่าเฉลี่ย 3 ปี

1,629.87
1,079.80
1,410.69
1,040.05
972.15

1,763.86
1,124.17
1,083.13
901.62
1,033.25

1,812.60
1,156.89
1,109.62
932.61
1,065.09
1,178.30

ที่
1

ตัวชี้วดั
อัตราการ
ขยายตัวผลิต
ภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น

2. สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขา
การขนส่ง
สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม
ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด
แบบปริมาณ
ลูกโซ่

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 3
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้อยละ อั ต ราการผลิ ต ภาพแรงงาน เพิ่ ม ขึ้ น พิ จ ารณาจาก ตารางที่ ค.10 รายละเอียดข้อมูลของฐานอัตราการขยายตัวผลิตภาพ
1.43
ผลิ ต ภาพแรงงานปี เ ป้ า หมาย เปรี ย บเที ย บกั บ แรงงาน
ผลิตภาพแรงงานปีที่ผ่านมา (แหล่งที่มา : สานักงาน
ปี พ.ศ.
อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
(ร้อยละ)
2560
5.82
2561
-0.75
2562
-0.77
ค่าเฉลี่ย 3 ปี
1.43
ร้อยละ
3.14

สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมสาขาการขนส่ ง ตารางที่ ค.11 รายละเอียดข้อมูลของฐานสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่ อผลิตภัณฑ์ รวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ในปีเป้าหมาย มวลรวมทัง้ หมด
หน่วย : ร้อยละ
เปรี ย บเที ย บกั บ สั ด ส่ ว นมู ล ค่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
จังหวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
กลุ่มจังหวัด
3.04
3.18
3.20
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ หมด ในปีที่ผ่านมา
ชัยนาท
3.46
3.21
3.47
(แหล่ ง ข้ อ มู ล : ระบบฐานข้ อ มู ล โครงการพั ฒ นา
พระนครศรีอยุธยา
2.44
2.68
3.05
ศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ลพบุรี
2.42
2.58
2.79
เพื่ อสนั บ สนุ นการพั ฒ นาในระดับ พื้ น ที่ สานั กงาน
สระบุรี
4.06
4.12
3.49
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สิงห์บุรี
อ่างทอง

ค่าเฉลี่ย 3 ปี

2.83
5.06

3.00
5.09

2.99
5.01
3.14

ที่
ตัวชี้วัด
1 สัดส่วนจานวน
วันที่มีคุณภาพ
อากาศในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

2

สัดส่วนพื้นที่
ประสบอุทกภัย
และภัยแล้ง
ลดลง

ตารางอธิบายตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 4
BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
ร้อยละ สั ด ส่ ว นจ านวนวั น ที่ มี คุ ณ ภาพอากาศในเกณฑ์ ตารางที่ ค.12 รายละเอียดข้อมูลของฐานสัดส่วนจานวนวันที่มีคุณภาพ
มาตรฐานพิจารณารวมจานวนวันที่ตรวจพบค่า AQI อากาศในเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐาน (ไม่ เกิ น 100) รวมุ ก สถานี
ปี พ.ศ.
สัดส่วนจานวนวันที่มีคุณภาพอากาศ
ตรวจสั ดในพื้ น ที่ เที ย บกั บ รวมจานวนวัน ที่ ท าการ
ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศรวมทุ ก สถานี ต รวจวั ด ใน
2560
79
พื้นที่
2561
70
(แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
2562
75
ศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ร้อยละ
24.53

สัดส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งลดลง
ตารางที่ ค.13 รายละเอียดข้อมูลพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง
พิจารณาจากสัดส่วนพืน้ ที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย
หน่วย : ร้อยละ
และภัยแล้งปีเป้าหมาย เทียบกับจานวนหมู่บา้ น
จังหวัด
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ทั้งหมดในพื้นที่ (แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูล
2559 2560 2561 2562 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทา
กลุ่มจังหวัด
32.48 36.02
NA
NA 5.09
แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
ชัยนาท
55.64 39.80
NA
NA 46.53
พื้นที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
พระนครศรีอยุธยา 32.25 48.69
NA
NA 0.00
ลพบุรี
30.74 31.27
NA
NA 0.62
สระบุรี
27.03 7.71
NA
NA 0.92
สิงห์บุรี
14.56 34.07
NA
NA 0.00
อ่างทอง
37.23 61.99
NA
NA 0.00
ค่าเฉลี่ย 3 ปี
24.53

ที่
ตัวชี้วัด
3 ค่าดัชนีคุณภาพ
น้า (WQI) ของ
แม่น้าเจ้าพระยา/
ป่าสักในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน เพิม่ ขึ้น

BASELINE
คาอธิบาย
ข้อมูล
62
ค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยราย ตารางที่ ค.10 รายละเอียดข้อมูลของฐานค่าดัชนีคุณภาพน้า (WQI)
ปี (คะแนน 5 พารามิเตอร์
หน่วย : คะแนน
(DO,BOD,TCB,FCB,NH3) - คะแนนพิเศษ)
จังหวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(แหล่งข้อมูล: ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
69
66
62
ศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ชัยนาท
73
70
65
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ สานักงาน
พระนครศรีอยุธยา
65
63
59
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ลพบุรี
64
64
62
สระบุรี
72
64
58
สิงห์บุรี
68
61
63
อ่างทอง
73
71
67

