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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 

1.1 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนา 

 1.ความเป็นมา 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองแล้ว แต่เป็นเมืองไม่
ใหญ่โตหลักฐานที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ คูเมืองที่บ้านคูเมือง ต าบลห้วยไผ่อ าเภอแสวงหาซึ่งนายบาศ เซอลีเอ นัก
โบราณคดีชาวฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ส ารวจพบและสันนิษฐานว่ 
าเป็นเมืองโบราณ สมัยทวาราวดี ปัจจุบันนี้บ้านคูเมืองอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแสวงหาไปทางทิศเหนือ 4 กิโลเมตร 
และสมัยสุโขทัยก็เข้าใจว่ามีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเช่นกันสันนิษฐานได้จากวัดร้าง ซึ่งมีอยู่หลายวัด แสดงว่า
สร้างในสมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาระยะต้น ๆ สันนิษฐานว่าอ่างทอง  คงเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา
เพ่ิงจะยกฐานะเป็นเมืองมีชื่อว่า“แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2127 โดยในพระราชพงศาวดารได้
กล่าวถึง ชื่อเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นครั้งแรกว่าสมเด็จพระนเรศวร เมื่อครั้งยังทรงเป็นมหาอุปราชและสมเด็จพระเอกา
ทศรถ ได้เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาพระสิม ที่เมืองสุพรรณบุรี พระองค์ได้เสด็จโดยทางเรือจากกรุงศรีอยุธยา ไป
ท าพิธีเหยียบชิงชัยภูมิฟันไม้ข่มนามที่ต าบลลุมพลี แล้วเสด็จไปประทับที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญอันเป็นที่ชุมพล จึง
สันนิษฐานว่า เมืองวิเศษชัยชาญ ได้ตั้งเป็นเมืองในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ตัวเมืองวิเศษชัยชาญ สมัยตั้งอยู่ทางล า
น้ าน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ที่ว่าการอ าเภอวิเศษชัยชาญในปัจจุบัน แต่อยู่ทางทิศเหนือ ของที่ว่าการอ าเภอวิเศษชัยชาญไป
ประมาณ 3 กิโลเมตร หมู่บ้านตรงนั้นปัจจุบันยังเรียกว่า“บ้านจวน” แสดงว่าเป็นที่ตั้งจวนเจ้าเมืองเดิม ต่อมาใน
สมัยกรุงธนบุรี ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแห ตรงวัดไชยสงคราม (วัดกระเชา) ฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ าเจ้าพระยาในท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าย้ายมาแต่ พ.ศ.ใด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น
“เมืองอ่างทอง”ส่วนเมืองวิเศษชัยชาญยังคงเป็นเมืองอยู่ตลอดมาจนถึง พ.ศ. 2439 จึงลดลงเป็นอ าเภอเรียกว่า 
อ าเภอไผ่จ าศีล ภายหลังเป็นชื่อเป็นอ าเภอวิเศษชัยชาญ จนถึงปัจจุบันนี้ 
 ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2539 ก็ย้ายตัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากต าบลบ้านแหมาตั้งอยู่ที่
ต าบลบางแก้ว ท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้ เมืองอ่างทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าหลายครั้ง เฉพาะการรบครั้งส าคัญๆ มีดังนี้เมื่อพ.ศ.2128
พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถ 
ยกกองทัพ ไปถึงต าบลป่าโมก ก็พบทหารพม่าซึ่งส่งมาเที่ยวรังแกราษฎรทางเมืองวิเศษชัยชาญ จึงได้เข้าโจมตีจนทหาร
พม่าล่าถอยไป พระเจ้าเชียงใหม่จึงจัดกองทัพยกลงมา สมเด็จพระนเรศวร จึงด ารัสสั่งให้ พระราชมนูคุมกองทัพขึ้นไป
ลาดตระเวน กองทัพพระราชมนูไปปะทะกับกองทัพพม่าที่บ้าน บางแก้วสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแห
จึงด ารัสให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งให้พระราชมนูให้ท าเป็นล่าทัพถอยกลับมาแล้วพระองค์กับพระอนุชา ก็จะโอบล้อมรุก
ไล่ทัพพม่าแตกทั้งทัพหน้าและทัพหลวง จนถึงที่ตั้งทัพพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสร ะเกศกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่
จึงแตกพ่ายกลับไป ปัจจุบันบ้านสระเกศ เปลี่ยนเป็น ต าบลไชยภูมิ ขึ้นอยู่กับอ าเภอไชโย ส าหรับบ้านแห และบ้านบางแก้ว 
ก็เป็นต าบลของอ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน พ.ศ. 2130 คราว พระเจ้ากรุงหงสาวดียกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา 
ทหารไทยได้เอาปืนใหญ่ลงเรือส าเภาขึ้นไประดมยิงค่ายหลวงพระเจ้าหงสาวดี จนพระเจ้าหงสาวดีทนไม่ไหวต้องรีบ
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ถอยทัพหลวงกลับขึ้นไปตั้งที่ป่าโมก สมเด็จพระนเรศวร กับสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จโดยขบวนทัพเรือตามตีกองทัพ
หลวงของพระเจ้าหงสาวดี ไปจนถึงป่าโมก จนพม่าแตกพ่ายถอยทัพกลับไป (ป่าโมกที่กล่าวนี้ ปัจจุบันเป็นอ าเภอป่า
โมกจังหวัดอ่างทอง) 
 เนื่องจากจังหวัดอ่างทองสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นยุทธภูมิระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าหลายครั้งจงึมี
บรรพบุรุษของชาวจังหวัดอ่างทอง ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญในการรบกับพม่าที่สมควรยกย่องเทิดทูนเป็น “วีร
ชนของชาวจังหวัดอ่างทอง”ก็คือ นายดอก ชาวบ้านกรับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล แห่งแขวงเมืองวิเศษ
ชัยชาญทั้งสองได้ไปร่วมกับผู้รักชาติ ชาวไทยอีก 400 คนเศษ สู้รบกับพม่าอยู่ที่ค่ายบางระจัน ซึ่งสมัยนั้นอยู่ใน
แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ(ปัจจุบันคือ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) วีรกรรมอันกล้าหาญชาญชัยของนักรบไทยค่าย
บางระจันสมัยนั้นเป็นที่ประทับใจ และภาคภูมิอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดจนทุกวันนี้ประชาชนชาวจังหวัด
อ่างทองจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่นายดอกแก้วและนายทองแก้วไว้ที่บริเวณวัดวิเศษชัยชาญอ าเภอ
วิเศษชัยชาญโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด าเนินมาทรงกระท าพิธีเปิด
อนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2520  
 ส าหรับประวัติค าว่า“อ่างทอง”พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชุคุปต์) สมุห์เทศาภิบาลมณฑล – อยุธยา
สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ “บางทองค า”และแม่น้ าประค าทองซึ่งอยู่บริเวณที่ตึกศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน แต่ก็มีผู้
สันนิษฐานอีกว่า น่าจะเป็นเพราะเมืองอยู่ที่ลุ่ม มีลักษณะคล้ายอ่าง และเป็นอู่ข้าวอู่น้ า ซึ่ง ในสมัยโบราณถือกันว่า
ดินแดนใด ถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็เปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์เป็นเมืองเงิน เมืองทอง การตั้งชื่อ
เมืองอ่างทอง น่าจะมาจากลักษณะพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์  

 2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 ประกอบด้วย  4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรีและชัยนาท  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่าง ๆ ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอค่ายบางระจันอ าเภอท่าช้างอ าเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอบางปะหันอ าเภอมหาราช 
   อ าเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   และอ าเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี 
 ทิศใต้  ติดกับอ าเภอผักไห่อ าเภอบางบาล  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีอ าเภอศรีประจันต์ 
   อ าเภอสามชุกอ าเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนภาพที่ 1 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกรายต าบล 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 ขนาดและพื้นที่ 
    มีพ้ืนที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  605,232.50 ไร่ 
 2.3 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านาข้าว ท าไร่ และท าสวน  มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ า
เจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย  

 โดยแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจาก ทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ 40 
กิโลเมตร  ซึ่งกระแสน้ าจะไหลผ่านอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี    และผ่าน
พ้ืนที่อ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง และอ าเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่ เขตท้องที่อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

 ส่วนแม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดอ่างทองจาก ทิศตะวันออก ไปทิศใต้  
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท  จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านเข้าเขตจังหวัดอ่างทองที่ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่านอ าเภอ
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วิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเข้าสู่พ้ืนที่อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังพบว่า
จังหวัดอ่างทองยังมีคลองธรรมชาติ และคลองที่ได้ท าการขุดขึ้น อีกหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยา และ
แม่น้ าน้อย  เพ่ือการเกษตร  และ อุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่ือการระบายน้ า 
 2.4 สภาพภูมิอากาศ 

 จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบกลมทะเล 
และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้  3 ฤดู คือ 
         (1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะ 
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง  อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศ
สูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศ
หนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว  โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป   
ซึ่งอากาศหนาวที่สุด  จะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม และมกราคม 
       (2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง  คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์   
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม  ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ 
และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป  
และมีฝนตกฟ้าคะนองได้เป็นบางแห่ง โดยจะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

         (3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียง
ใตพั้ดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมา
พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับ ในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 
เดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 

ตารางท่ี 1  อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2555 - 2559 

ปี อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
เฉลี่ย 

ความชื้นสัมพัทธ ์ ปริมาณฝน จ านวนวัน ปริมาณฝน วันที่ปริมาณฝน 

เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ าสุด เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ าสุด ที่ฝนตก สูงสุด สูงสุด 

2554 32.9 24.2 1008.4 87.7 55.8 1270.6 117 115.2 5  ตุลาคม 

2555 33.9 25.0 1008.2 90.9 56.9 1,058 107 80.5 23 กันยายน 

2556 33.8 24.5 1008.9 84.0 51.0 1,126 95 74.4 11 กันยายน 

2557 34.2 24.5 1009.5 87.0 49.7 914 96 90.7 14 กันยายน 

2558 34.7 24.9 999.1 87.7 49.3 1,185 100 117.9 2  ตุลาคม 

2559 38.6 20.9 29.7 95.3 34.9 646.2 57 646.2  2 มิถุนายน 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, 2560 
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 2.5 การใช้ท่ีดิน 

     จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  605,232.50 ไร่
จ าแนกการใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ พื้นที่ทั้งหมด การเกษตร ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า 

เมืองอ่างทอง 64,279 
 

52,831       10,972          476  
ไชโย 45,204 27,177       17,782          245  
ป ่าโมก 50,534 18,088       32,283          163  
โพธ ิ์ทอง 137,134 125,526       10,477       1,130  
แสวงหา 113,338 77,112       35,532          694  
ว ิเศษชัยชาญ 140,439 113,333       26,085       1,021  
สามโก ้ 54,306 43,790       10,121          394  

รวม 605,233 457,857      143,253       4,123  
ที่มา : ส านกังานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง, 2560 

  2.5.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 605,232.50 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส าคัญของประเทศ  
โดยจังหวัดอ่างทองเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่
การเกษตร 458,698 ไร่ ร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมดโดยจ าแนกดังนี้ 

ตารางท่ี 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอ่างทองพ.ศ. 2549– 2558 

ป ี เนื้อทีท่ั้งหมด การเกษตร นาข้าว พืชไร ่
สวนไม้ผล/ 
ไม้ยืนตน้ 

สวนผกัไม้ดอก 
/ไม้ประดบั 

การเกษตรอืน่ๆ 
นอก 

การเกษตร 

2549 605,233 418,834 339,190 10,129 39,645 20,503 9,367 186,399 
2550 605,233 414,659 335,809 10,028 39,250 20,298 9,274 190,574 
2551 605,233 411,496 333,248 9,952 38,950 20,144 9,203 193,737 
2552 605,233 396,700 321,265 9,594 37,550 19,419 8,872 208,533 
2553 605,233 422,740 342,354 10,223 40,015 20,694 9,454 182,493 
2554 605,233 422,740 342,354 10,223 40,015 20,694 9,454 182,493 
2555 605,233 424,572 343,837 10,268 40,188 20,784 9,495 180,661 
2556 605,233 481,255 389,742 11,639 45,553 23,558 10,763 123,978 
2557 605,233 470,364 380,922 11,375 44,523 23,025 10,519 134,869 
2558 605,233 458,568 371,370 11,090 43,406 22,448 10,256 146,665 
2559 605,233 457,857 368,915 14,247 43,139 12,254 19,302 147,175 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, 2560 

หน่วย:ไร ่
 

หน่วย:ไร ่
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ตารางท่ี 4  การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรจ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2560 

อ าเภอ ทางการเกษตร นาข้าว พืชไร ่
สวนผกัไม้ดอก/

ไม้ประดบั 
ใช้ประโยชนท์าง
การเกษตรอืน่ๆ 

เมืองอ่างทอง 52,831 44,110 531 5,040 2,341 
ไชโย 27,177 22,076 47 2,891 1,404 
ป ่าโมก 18,088 8,795 5,271 3,429 311 
โพธ ิ์ทอง 125,526 94,501 8,398 9,806 3,677 
แสวงหา 77,112 59,553 - 11,477 2,583 
ว ิเศษชัยชาญ 113,333 102,603 - 6,467 630 
สามโก ้ 43,790 37,278 - 4,029 1,307 

รวม 457,857 368,915 14,247 43,139 12,254 
ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง, 2560 

 2.5.2 พื้นที่ป่าไม้ 

  สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ที่ใช้เพ่ือการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่
มีกรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จ าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้ 
สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแต่อย่างใด  
 3. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 3.1  เขตการปกครอง 

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 73 ต าบล 513 หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 32 ส่วนราชการ 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย  
อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอสามโก้ ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประกอบด้วย 37 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 20 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง 

ตารางท่ี 5  ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จ าแนกตามอ าเภอพ.ศ. 2560 

อ าเภอ 
พื้นที ่

 
ลักษณะของเขตการปกครอง 

(ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอ่างทอง 102.846 14 81 3 8 
ไชโย 72.326 9 51 2 3 
ป ่าโมก 80.854 8 47 1 6 
โพธ ิ์ทอง 219.414 15 110 5 9 
แสวงหา 181.341 7 61 2 6 
ว ิเศษชัยชาญ 224.702 15 126 7 9 
สามโก ้ 86.889 5 37 1 2 

รวม 968.372 73 513 21 43 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , 2560 

หน่วย:ไร ่
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แผนภาพที่ 2  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามของตามอ าเภอและต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3.2 จ านวนครัวเรือน 
  จังหวัดอ่างทอง มีประชากร 282,404 คน  เป็นชาย  135,413 คน เป็นหญิง 416,991  คน   
และมีจ านวนครัวเรือน  96 ,526  ครัวเรือน  โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.93  คนต่อครัวเรือน และ
โครงสร้างของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน 
คือ การที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันมีเฉพาะรุ่น  พ่อ
แม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก/
รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า)   

ตารางท่ี 6  ลักษณะของประชากรและขนาดของครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอพ.ศ. 2560 

อ าเภอ ขนาดของครัวเรือน 
ลักษณะของประชากรและครัวเรอืน 

รวม ขาย หญิง ครัวเรือน 

เมืองอ่างทอง 2.55 56,558 26,981 29,577 22,187 
ไชโย 3.23 22,895 10,990 11,905 7,098 
ป ่าโมก 2.87 28,438 13,646 14,792 9,903 
โพธ ิ์ทอง 2.99 53,841 25,701 28,140 17,992 
แสวงหา 3.26 34,858 16,985 17,873 10,701 
ว ิเศษชัยชาญ 2.93 66,488 31,902 34,586 22,658 
สามโก ้ 3.23 19,326 9,208 10,118 5,987 

รวม 2.93 282,404 135,413 146,991 96,526 
 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2560 

หน่วย:คน 
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ตารางท่ี 7  จ านวนประชากร และพื้นที่จ าแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอ าเภอพ.ศ. 2549 

อ าเภอ จ านวนประชากร ความหนาแน่น พื้นที่ 
(คน)2/ (คน/ ตร.กม.) (ตร.กม.) 

เมืองอ่างทอง 56,558 550 102.846 
ไชโย 22,895 317 72.326 
ป ่าโมก 28,438 352 80.854 
โพธ ิ์ทอง 53,841 246 219.414 
แสวงหา 34,858 192 181.341 
ว ิเศษชัยชาญ 66,488 296 224.702 
สามโก ้ 19,326 223 86.889 

รวม 282,404 550 968.372 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2560 
จ านวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง 

          พิจารณา จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นรายอ าเภอ  พบว่า อ าเภอเมืองอ่างทอง 
มีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุด เท่ากับ  550 (คน/ ตร.กม.)รองลงมาอ าเภอป่าโมก มีจ านวนขนาดของความหนาแน่น 
เท่ากับ  352  (คน/ ตร.กม.)  อ าเภอไชโย ประชากรหนาแน่น เท่ากับ  317 (คน/ ตร.กม.) อันดับถัดมาอ าเภอวิเศษชัย
ชาญ   มีความหนาแน่น ประชากรเท่ากับ  296  (คน/ ตร.กม.)   อ าเภอโพธิ์ทองและอ าเภอสามโก้  มีขนาดความหนาแน่น
ของประชากรที่ใกล้เคียงกัน  เท่ากับ  246  และ 223 (คน/ ตร.กม.)  ตามล าดับ โดยอ าเภอที่มีขนาดของความหนาแน่น
น้อยที่สุดคืออ าเภอแสวงหา มีความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ  192  (คน/ ตร.กม.) 
 4. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ  
 ปี พ.ศ. 2558  จังหวัดอ่างทอง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial product : GPP) ณ 
ราคาประจ าปี เท่ากับ 27,502 ล้านบาท  

 ตารางที่ 8  ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต  3 อันดับแรก   พ.ศ. 2557 – 2558 

สาขาการผลิต 2556 2557 2558 โครงสร้าง ณ ราคาประจ าป ี

ภาคเกษตร 6,397 5,124 6,583 25.31 21.95 15.64 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 6,150 4,879 6,358 24.33 20.91 14.49 
ภาคนอกเกษตร 18,883 18,214 20,919 74.69 78.05 84.36 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 1,153 1,254 1,199 4.56 5.37 8.29 
อุตสาหกรรม 4,661 3,803 5,182 18.44 16.30 20.03 
การขายส่ง การขายปลีก   3,646 3,797 3,613 14.42 16.27 12.75 
มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด  25,280 23,338 27,502 100.00 100.00 100.00 

 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาจากภาคการเกษตร ผลผลิตหลัก ได้แก่ ข้าว ไม้ผลและไม้ยืนต้น  และนอก
ภาคการเกษตร คือ  อุตสาหกรรม และการขายส่งขายปลีก โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาจากภาคการเกษตร 
6,583 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.64 และนอกภาคการเกษตร 20,919 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.39 
 เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 3  อันดับแรก ได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 5,182 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ  20.03  รองลงมา สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้มูลค่า  6,358 ล้านบาท คิดเป็น

หน่วย:พันล้าน 
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ร้อยละ 14.49  อันดับถัดมา สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ 3,613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.75  
ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 3  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้เมื่อรายละเอียดของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พบว่า สาขาการผลิตอุตสาหกรรมไม่ใช่ตัวแปรที่แท้จริงในผลักดัน 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง    ซึ่งการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของจังหวัดนั้น พบว่า พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตร กว่า ร้อยละ 60  ของพ้ืนที่จังหวัด ท านาปลูกข้าว ท าไร่ ท าสวน และท าไร่นา
สวนผสม พ้ืนที่ที่ท าการปลูกข้าว ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอวิเศษชัยชาญอ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา คิดเป็นพื้นที่ 
171.59 ตารางกิโลเมตร 138.82 ตารางกิโลเมตร และ 106.43  ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ รองลงมาได้แก่พ้ืนที่
หมู่บ้านคิดเป็นพื้นที่ 103.29 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 10.87 ของพ้ืนที่จังหวัดหากนับรวมพ้ืนที่ตัว
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เมืองและย่านการค้าไปด้วยก็จะมีพ้ืนที่ชุมชนทั้งสิ้น 104.58 ตารางกิโลเมตรโดยส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอวิเศษชัยชาญและ
อ าเภอเมืองอ่างทอง คิดเป็นพ้ืนที่ 25.44 ตารางกิโลเมตร และ 20.51 ตารางกิโลเมตรตามล าดับ 
 ดังนั้น พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดอ่างทอง  ได้แก่  ข้าว มะม่วง และ พืชผัก  เช่น มะเขือพวง  ข่า พริก
ขี้หนู กระเพรา  ฯลฯ  รวมถึง บ่อปลา ขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือทุ่งล าท่าแดงและทุ่งวิเศษไชยชาญฝั่งตะวันตก-ออก 
 

       แผนภาพที่ 4  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามลักษณะการบริหารจัดการน้ า 
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 4.2  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
 เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และรายได้เฉลี่ยต่อคน ดังนี้  
(ตารางท่ี9)  

ตารางที่ 9  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจ าแนกเปน็รายปี 2548 -2558p  

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม  (GPP) รายได้เฉลี่ย / คน / ปี 
หน่วย:ล้านบาท หน่วย:บาท 

2548 57,308 15,353 
2549 60,203 16,007 
2550 65,616 17,306 
2551 69,240 18,107 
2552r 79,834 20,692 
2553r 77,608 19,926 
2554r 72,017 18,308 
2555r 80,834 20,630 
2556r 107,296 27,502 
2557r 98,320 25,280 
2558p 90,487 23,338 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 

 ทั้งนี้ในการพิจารณาข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)  นั้น มีข้อจ ากัดคือ
ข้อมูลปี 2552 -2557 มีการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง(r = revised) และ ปี 2558 เป็นข้อมูลค่ารายปี (p= 
preliminary) ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น    

แผนภูมิที่ 1   เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 254๗ – 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        
 

บาท พันล้านบาท 
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 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อ่างทอง  ภาคการเกษตร ในปี 2558 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 6,583 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.64 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2557  ร้อยละ 6.31  เป็นผลสืบเนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร  ประกอบกับรัฐบาลรณรงค์ ให้งดท านาปรังส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าว
ลดลง  และ เกษตรกรของจังหวัดอ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ ส่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองภาค
การเกษตรอยู่ในช่วงขาลง 3 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาคการเกษตร ในปี 2557  ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า
เท่ากับ 5,124 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 21.95 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2556 ร้อย
ละ  3.36  

ตารางที่ 10  ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2555 – 2558 

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 

ภาคเกษตร 6,583 6,397 5,124 6,583 25.31 21.95 15.64 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 6,358 6,150 4,879 6,358 24.33 20.91 14.49 
การประมง 225 247 245 225 0.98 1.05 1.15 
ภาคนอกเกษตร 20,919 18,883 18,214 20,919 74.69 78.05 84.36 
การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 1,199 1,153 1,254 1,199 4.56 5.37 8.29 
อุตสาหกรรม 5,182 4,661 3,803 5,182 18.44 16.30 20.03 
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา 510 532 607 510 2.11 2.60 2.59 
การก่อสร้าง 2,290 797 853 2,290 3.15 3.66 4.25 
การขายส่ง การขายปลีก   3,613 3,646 3,797 3,613 14.42 16.27 12.75 
โรงแรมและภัตตาคาร 19 21 25 19 0.08 0.11 0.14 
การขนส่ง และการคมนาคม 1,211 1,230 1,210 1,211 4.87 5.19 5.56 
ตัวกลางทางการเงิน 1,299 1,439 1,573 1,299 5.69 6.74 8.03 
บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 926 843 675 926 3.34 2.89 3.12 
การบริหารราชการแผ่นดิน 1,541 1,316 1,058 1,541 5.20 4.53 5.13 
การศึกษา 1,970 2,013 2,049 1,970 7.96 8.78 8.24 
การบริการด้านสขุภาพและสังคม 720 771 855 720 3.05 3.66 4.15 
การให้บริการชุมชน 340 359 352 340 1.42 1.51 1.59 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 101 101 104 101 0.40 0.44 0.49 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  27,502 25,280 23,338 27,502 100 100 100 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) , 2560 

 4.3 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ปี 2560 

เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในปี 2560  คาดการณ์ว่าขยายตัวจากปี 2559  โดยปัจจัยที่มีผลท าให้
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในปีนี้ขยายตัวมีผลมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การใช้สารชีวะพันธุ์เกษตร 
และการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด  ด้านอุปทาน  ภาคเกษตร
คือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าสินค้าเกษตร และด้านอุปสงค์ ได้แก่ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้วยการรณรงค์การลดการใช้สารเคมี ในระบบการผลิตสินค้าเกษตร  สร้างแบรนด์ “อ่างทองครัวกรุงเทพฯ” จัด
กิจกรรม ส่งเสริมการขาย ปรุงและสาธิตการท าอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอ่างทอง   

หน่วย:ล้านบาท 
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    ด้านอุปทาน (Supply) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 พิจารณาจากต้นทุนการผลิตสินค้า
ที่เปลี่ยนแปลงลดลง และราคาสินค้าเกษตรที่ไม่สูง ท าให้ค าสั่งซื้อสินค้าเกษตรของจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ภาค
บริการและการท่องเที่ยว คาดว่าขยายตัว เนื่องจากมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และสะอาด ปลอดภัย เพื่อสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

              ด้านอุปสงค์ (Demand) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 พิจารณาจาก ด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ คาดว่าขยายตัวเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ เพ่ือการแก้ไขปัญหาส าคัญ และจ าเป็นเร่งด่วน หรือปัญหาที่
เกิดข้ึนตามความต้องการของพ้ืนที่ ควบคู่กับแนวทางของประชารัฐ  กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเบิกจ่ายภายใต้โครงการ
ไทยเข็มแข็ง (งบ 60 เพิ่มเติม)  ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  

          เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าขยายตัว 
ด้านการจ้างงาน คาดว่าขยายตัวเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด 

 5.  ลักษณะทางสังคม 

 5.1 การศึกษา 
การศึกษานับว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง ที่เป็น

รูปธรรมเพื่อเชื่อมโยงการจ าเป็นต้องปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา แยก
ตามสังกัด ปีการศึกษา 2559  มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 11  จ านวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน จ าแนกตามสังกัด  พ.ศ. 2559 

สังกัด 
จ านวน 

สถานศึกษา ครู นักเรียน 
(แห่ง) (คน) (คน) 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 194 1,929 32,423 
2. ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 157 241 4,212 
3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 250 3,715 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 132 908 

รวม 364 2,552 41,258 
ที่มา : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาอา่งทอง,2560 
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ตารางที่ 12  อัตราส่วนนักเรียนต่อหอ้งเรียน จ าแนกตามสังกัดและอ าเภอ  พ.ศ. 2559 

อ าเภอ 

ส านักงานคณะกรรมการ ส านักบริหารงานคณะกรรมการ กรมส่งเสริมการปกครอง อื่นๆ1/ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการศกึษาเอกชน ส่วนท้องถิ่น 

นักเรียน ห้อง ห้อง:นร. นักเรียน ห้อง ห้อง:นร. นักเรียน ห้อง ห้อง:นร. นักเรียน ห้อง ห้อง:นร. 

เมืองอ่างทอง 11,272 398 1:29 626 19 1:33 2,654 9 1:295 563 22 1:26 
ไชโย 2,073 155 1:14 - - - - - - 312 12 1:26 
ป ่าโมก 2,129 121 1:18 1,958 90 1:22 1,061 65 1:12 - - - 
โพธ ิ์ทอง 5,109 356 1:15 - - - - - - 33 8 1:5 
แสวงหา 3,606 216 1:16 - - - - - - - - - 
ว ิเศษชัยชาญ 6,459 386 1:17 106 70 1:24 - - - - - - 
สามโก ้ 1,775 108 1:17 - - - - - - - - - 

รวม 32,423 1,736 1:18 4,212 179 1:24 3,715 74 1:50 908 42 1:21 
หมายเหตุ:   1/  รวมกรมการศาสนา วทิยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอา่งทอง 

 

ตารางที่ 13  จ านวนและร้อยละของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามขนาด 
 ปีการศึกษา  2557 – 2559  

                ที่มา : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง,2560 

   
                                                           

 

 

 

 

 

 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ขนาดที่  1  (นร. 0 – 120 คน) 100 65.36 101 66.45 101 66.45 
ขนาดที่  2  (นร. 121 – 200 คน) 31 20.26 32 21.05 32 21.05 
ขนาดที่  3  (นร. 201 – 300 คน) 14 9.15 12 7.89 12 7.89 
ขนาดที่  4  (นร. 301 – 499 คน) 5 3.27 4 2.63 4 2.63 
ขนาดที่  5 (นร. 500 – 1,499 คน) 2 1.31 2 1.32 2 1.32 
ขนาดที่  6 (นร. 1,500 – 2,499 คน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ขนาดที่  7  (นร. 2,500 คนขึ้นไป) 1 0.65 1 0.66 1 0.66 

รวม 153 
 

100.0 152 100.0 152 100.0 
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 5.2 การสาธารณสุข 

จังหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 326 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง 1 แห่ง 60 เตียง 2 แห่ง และ 30 เตียง3 แห่ง รวม
จ านวนเตียงทั้งสิ้น 604 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 76 แห่ง 

ตารางท่ี 14 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครฐัและจ านวนเตียง  

โรงพยาบาล จ านวนเตียง 
จ านวน รพ.สต. 

ทั่วไป ขนาดใหญ่ รวม 
รพ.อ่างทอง 324 11 2 13 
รพ.ไชโย 30 9 - 9 
รพ.ป่าโมก 60 9 1 10 
รพ.โพธิ์ทอง 60 15 2 17 
รพ.แสวงหา 30 5 2 7 
รพ.วิเศษชัยชาญ 90 13 2 15 
รพ.สามโก ้ 30 4 1 5 

รวม 624 66 10 76 
ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอา่งทอง,2560 

 

ตารางท่ี 15 จ านวนประชากร สถานบริการสาธารณสุข และเตียงจ าแนกตามอ าเภอและสัดส่วน 

อ าเภอ 
จ านวนประชากรและพ้ืนที่ ลักษณะท่ัวไปของสถานพยาบาล 

ต าบล ประชากร ทั่วไป/ขนาดใหญ่ เตียง เตียง:ประชากร 
เมืองอ่างทอง        14 56,558 13 324 1:175 
ไชโย   9 22,895   9 30 1:764 
ป ่าโมก   8 28,438 10 60 1:474 
โพธ ิ์ทอง        15 53,841 17 60 1:897 
แสวงหา   7 34,858   7 30    1:1,161 
ว ิเศษชัยชาญ        15 66,488 15 90 1:739 
สามโก ้   5 19,326   5 30 1:645 

รวม       73 282,404         76 624 1:453 
ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอา่งทอง,2560 
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ตารางท่ี 16 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ จ าแนกตามสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

สถานบริการสาธารณสุข แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
 สสจ.อ่างทอง(แพทย์ใช้ทนุปี 1) 12 - - - 
 สสจ.อ่างทอง(บริหาร) 2 1 6 - 
 รพท.อ่างทอง 31 9 17 352 
 รพช.วิเศษชัยชาญ 12 7 8 88 
 รพช.โพธิ์ทอง 7 4 5 58 
 รพช.ป่าโมก 5 4 4 53 
 รพช.แสวงหา 5 2 4 45 
 รพช.ไชโย 4 2 3 34 
 รพช.สามโก ้ 3 2 3 34 

รวม 81 31 50 664 
ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอา่งทอง,2560 

ตารางท่ี 17 จ านวนประชากร บุคลากรในสายงานสาธารณสุขภาครัฐจ าแนกตามอ าเภอและสัดส่วน 

อ าเภอ ประชากร แพทย์ พยาบาล แพทย:์ประชากร พยาบาล:ประชากร 
เมืองอ่างทอง 56,558 55 

 

352 1:1,029 1:161 
ไชโย 22,895 12 88 1:1,908 1:261 
ป ่าโมก 28,438 7 58 1:4,063 1:491 
โพธ ิ์ทอง 53,841 5 53 1:10,768 1:1,015 
แสวงหา 34,858 5 45 1:1,972 1:775 
ว ิเศษชัยชาญ 66,488 4 34 1:1,662 1:1,956 
สามโก ้ 19,326 3 34 1:6,442 1:569 
รวม 282,404 91 664 1:3103 1:425 

ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอา่งทอง,2560 

 
แผนภูมิที่ 2  สัดส่วนของสถานพยาบาลเอกชนต่อประชากรจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

  

แห่ง คน 

http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=00005&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=00005&poscode=60104&flagjob=%272%27,%273%27,%274%27
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10689&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10689&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10689&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10787&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10787&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10787&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_level.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10784&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10784&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10784&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10786&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10786&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10786&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10782&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10782&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10782&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10788&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10788&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10788&poscode=60603
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 5.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.3.1 ระบบประปา 
        จังหวัดอ่างทองมีการผลิตน้ าประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 เขต 1 สาขา  ดังนี้ 

1) เขตจ าหน่ายน้ าอ าเภอเมืองอ่างทอง และอ าเภอโพธิ์ทอง 
2) เขตจ าหน่ายน้ าในพ้ืนที่อ าเภอแสวงหา 
3) เขตจ าหน่ายน้ าอ าเภอป่าโมก 
4) สาขาวิเศษชัยชาญ   

ตารางท่ี 18 จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้และก าลังการผลิตน้ าประปา จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม.) 

น้ าที่ผลิตได้
(ลบ.ม.) 

จ านวนปริมาณน้ า (ลบ.ม.) 
ผู้ใช้น้ า 
(ราย) ที่จ าหน่าย สาธารณประโยชน์ 

 
ที่ใช้ใน 

แก่ผู้ใช้ และรั่วไหล ระบบ 
เมือง
อ่างทอง 

10,161,600 4,770,265 2,222,061 1,817,177 731,060 8,830 
ไชโย - - - - - - 
ป ่าโมก 1,051,200 630,370 370,104 247,663 12,603 1,642 
โพธ ิ์ทอง - - - - - - 
แสวงหา 1,051,200 341,473 153,144 167,159 21,170 903 
ว ิเศษชัย
ชาญ 

2,190,000 1,226,400 1,703,277 623,130 76,338 5,089 
สามโก ้ - - - - - - 

รวม 14,454,000 6,968,508 4,448,586 2,855,096 841,171 16,464 
ที่มา:   การประปาจังหวัดอ่างทอง,2560  

 
ทั้งนี้สามารถพิจารณาแหล่งผลิตน้ า และก าลังการผลิต ได้ดังนี้ 
 1) เขตจ าหน่ายน้ าอ าเภอเมืองอ่างทอง และอ าเภอโพธิ์ทอง ใช้แหล่งน้ าดิบจากแม่น้ าเจ้าพระยา  

มีก าลังผลิตน้ าประปาขนาด 10,161,600 ลบ.ม./ช.ม. มีผู้ใช้บริการ จ านวน 8,830 ครัวเรือน   
   2) เขตจ าหน่ายน้ าในพื้นที่อ าเภอแสวงหา ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิตน้ าประปา
ขนาด 1,051,200  ลบ.ม/ช.ม มีผู้ใช้น้ าจ านวน 903 ครัวเรือน 
   3) เขตจ าหน่ายน้ าอ าเภอป่าโมก ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิตน้ าประปาขนาด  
1,051,200 ลบ.ม/ช.ม. มีผู้ใช้น าจ านวน 1,642  ครัวเรือน  
 4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ  ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล และคลองขุน มีก าลังการ
ผลิตน้ าประปาขนาด  2,190,000  ลบ.ม/ช.ม  มีผู้ใช้น้ าจ านวน 5,089  ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 19  ปริมาณน้ าที่ผลิตและจ าหน่ายแก่ผู้ใช้น้ า จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 

2557 2558 2559 
น้ าทีผ่ลิตได ้
(ลบ.ม.) 

จ าหน่ายแก่
ผู้ใช ้

ผู้ใชน้้ า 
(ราย) 

น้ าทีผ่ลติได ้
(ลบ.ม.) 

จ าหน่ายแก่
ผู้ใช ้

ผู้ใชน้้ า 
(ราย) 

น้ าทีผ่ลติได ้
(ลบ.ม.) 

จ าหน่ายแก่
ผู้ใช ้

ผู้ใชน้้ า 
(ราย) 

เมือง
อ่างทอง 

2,615,866 2,081,845 8,311 2,819,031 2,593,128 8,483 4,770,265 2,222,061 8,830 

ไชโย - - - - - - - - - 

ป ่าโมก 457,115 357,819 1,533 457,641 449,934 1,555 630,370 370,104 1,642 

โพธ ิ์ทอง - - - - - - - - - 

แสวงหา 224,836 150,285 872 208,660 203,391 877 341,473 153,144 903 

ว ิเศษฯ 1,299,283 814,439 4,820 114,990 76,085 5,080 1,226,400 1,703,277 5,089 

สามโก ้ - - - - - - - - - 

รวม 4,597,140 3,404,388 1,536 3,600,322 3,322,538 15,995 6,968,508 4,448,586 16,464 

ที่มา:   การประปาจังหวัดอ่างทอง,2560 

 5.3.2 โทรศัพท์ 
 จังหวัดอ่างทอง มีอัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากรร้อยละ ๒๔.๖๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ (ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ ๒๓.๔๐)ในปี ๒๕๕8 มีจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ที่เปิดให้บริการ ๒๑,0๐๐ เลขหมาย
และมีการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต 7,795 เลขหมาย  
 

ตารางท่ี 20  บริการเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าจ าแนกตามประเภทของผู้เช่า พ.ศ. 2555 - 2559 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า 19,340 17,542 15,711 14,920 15,144 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 15,737 14,638 13,463 12,113 11,252 
 ธุรกิจ 1,166 1,220 1,229 1,227 1,240 
 บ้านพัก 12,203 10,913 9,742 8,399 7,525 
 ราชการ 1,112 1,094 1,087 1,081 1,090 
 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 154 154 154 154 154 

โทรศัพท์สาธารณะ1/ 1,102 1,251 1,247 1,247 1,236 
 ไม่ระบุ/ไม่ทราบ  - 6 4 5 7 
บริษัทสัมปทาน 3,603 2,904 2,248 2,807 3,892 

ที่มา:   บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)   
 1/   หมายถึง แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเองไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เช่าตู้/เครื่องและที่ให้สิทธิแก่ กสท. 
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ตารางท่ี 21   บริการเลขหมายโทรศัพท์ของจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2555 - 2559 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มี1/ 31,377 31,443 31,284 31,000 30,984 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 21,714 21,763 21,604 21,320 21,304 
 บริษัทสัมปทาน 9,663 9,680 9,680 9,680 9,680 

ที่มา:   บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
2/หมายถึง ประกอบด้วยเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่ และสาธารณะ 

 

ตารางท่ี 22   จ านวนประชากรที่มี เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ พ.ศ. 2556 - 2559 

ปี 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี
2556 193,938 66,890 91,667 169,161 66,781 194,047 
2557 182,203 59,025 154,198 68,206 173,022 154,198 
2558 184,192 57,794 71,783 170,203 79,525 162,461 
2559 187,409 55,293 71,193 171,509 104,586 138,116 

ที่มา:   ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง,2560   

 
ตารางที่ 23   จ านวนประชากรที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ พ.ศ. 2556 - 2559 

ปี 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

ใช้ ไม่ใช ้ ใช้ ไม่ใช ้ ใช้ ไม่ใช ้
2556 91,667 169,161 66,781 194,047 193,938 66,890 
2557 87,030 154,198 68,206 173,022 182,203 29,025 
2558 71,738 170,203 79,525 162,461 184,192 57,794 
2559 71,193 171,509 104,586 138,116 187,409 55,293 

ที่มา:   ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง,2560   
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 5.3.3 การไปรษณีย์ 
 จังหวัดอ่างทองมี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน ๗ แห่ง ตั้งกระจายให้บริการแก่ประชาชน
อยู่ทั่วทุกอ าเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ในจังหวัดอ่างทอง  
ตารางท่ี 24  การให้บริการไปรษณีย์จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 

อ าเภอ ที ่
ท าการ 

2558 2559 
รูปแบบไปรษณยีภัณฑ ์ รูปแบบไปรษณยีภัณฑ ์

ธรรมดา พัสด ุ บรกิารพิเศษ ธรรมดา พัสด ุ บรกิารพิเศษ 

เมืองอ่างทอง 1 558,256 7,568 233,415 577,322 5,593 264,104 
ไชโย 1 18,524 2,365 52,874 33,548 1,674 52,723 
ป ่าโมก 1 52,143 5,784 66,874 170,104 6,662 77,071 
โพธ ิ์ทอง 1 64,851 4,385 46,713 56,414 4,311 57,485 
แสวงหา 1 118,654 2,541 29,672 106,663 2,365 35,760 
ว ิเศษชัยชาญ 1 292,996 3,557 112,474 245,194 5,092 129,309 
สามโก ้ 1 13,520 1,002 41,133 18,185 1,242 69,658 

รวม 7 1,118,944 27,202 583,155 1,207,430 26,939 686,110 
 ที่มา:   ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง,2560   

 5.3.4  การไฟฟ้า 
ตารางท่ี 25   จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้และอ าเภอ พ.ศ. 2558 

อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 
รวม ที่อยู่อาศัย สถานธุรกจิและ

อุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ 
และสาธารณะ 

อื่นๆ 

เมืองอ่างทอง 22,205 230.1 42.2 179.8 7.3 0.8 
ไชโย 8,060 41.0 14.3 24.9 1.2 0.6 
ป ่าโมก 8,942 52.5 17.1 33.3 1.6 0.5 
โพธ ิ์ทอง 13,777 46.3 21.8 22.0 2.3 0.2 
แสวงหา 8,887 29.1 13.4 14.4 1.2 0.1 
ว ิเศษชัยชาญ 17,227 57.9 31.4 23.4 2.9 0.2 
สามโก ้ 10,398 27.4 15.9 10.5 0.9 0.1 

รวม 89,496 484.3 156.1 308.3 17.4 2.5 
      ที่มา:   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง,2560   

 
 จังหวัดอ่างทองมีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 89,496 ครัวเรือน ร้อยละ 99.95แยกเป็นอ าเภอ

เมืองอ่างทอง จ านวน  22,205  ครัวเรือน อ าเภอไชโย 8,060 ครัวเรือน อ าเภอป่าโมก 8,942 ครัวเรือนอ าเภอโพธิ์ทอง 
13,777 ครัวเรือนอ าเภอแสวงหา 8,887 ครัวเรือน อ าเภอวิเศษชัยชาญ 17,227 ครัวเรือนอ าเภอสามโก้ 
10,398 ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 26   จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2554 - 2558 

ปี 
จ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 
รวม ที่อยู่อาศัย สถานธุรกจิและ

อุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ 
และสาธารณะ 

อื่นๆ 

2554 83,728 27.27 10.48 15.02 1.60 0.08 

2555 85,605 38.43 18.69 19.02 0.43 0.29 

2556 87,492 434.98 152.33 267.22 12.30 3.13 

2557 89,496 
 

484.30 156.09 308.30 17.40 2.50 

2558 89,496 484.30 156.09 308.30 17.40 2.50 
ที่มา:   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง,2560   

 5.3.5 การคมนาคม 

 เดินทางโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง โดยเส้นทางที่ 1  เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
จากกรุงเทพมหานคร แยกเข้าเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ผ่านอ าเภอบางปะอิน-
บางปะหัน-อยุธยา-อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป็นระยะทางท่ีใกล้ที่สุด 

 เส้นทางที่ 2 เส้นทางตัดใหม่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-ตลิ่งชัน เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
340 (บางบัวทอง-ชัยนาท) ผ่านจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-อยุธยา-สุพรรณบุรี-อ่างทอง รวมระยะทางประมาณ150 
กิโลเมตร 

 เส้นทางท่ี 3 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผ่านอ าเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3111 ผ่านอ าเภอบางไทร-อ าเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 (วังน้อย-สิงห์บุรี) 
เข้าอ าเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร 
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แผนภาพที่ 5   แผนที่ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามต าบลและอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 5 ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง 
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 6.ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

 6.1 ทรัพยากรดิน 

   ทรัพยากรดินจังหวัดอ่างทองพบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 10 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 601,109 ไร่ 
หรือ 99.319 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 ประเภท มีเนื้อที่ประมาณ 4,122 ไร่ หรือ 
0.681 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด  
ตารางท่ี 27   จ านวนชุดดินในพื้นที่จ าแนกตามเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง 

ล าดับที่ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่ พื้นที่ 
(ไร)่ (ตร.กม.) 

1  ชุดดินอยุธยา 20,208.71 32.33394 
2  ชุดดินบางเลน 30987.9 49.58065 
3  ชุดดินบางเขน 25008.21 40.01313 
4  ชุดดินเชียงใหม่ 62744.45 100.3911 
5  ชุดดินชัยนาท 59161.48 94.65836 
6  ชุดดินก าแพงแสน 8037.488 12.85998 
7  ชุดดินนครปฐม 88436.57 141.4985 
8  ชุดดินสรรพยา 25522.65 40.83625 
9  ชุดดินสระบุรี 24.2093 0.038735 

      10  ชุดดินสิงห์บุรี 280979.2 449.5667 
      11  แหล่งน้ า 4121.633 6.594613 

รวม 605232.5 968.372 
ที่มา:  พัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง,2560   

 
 6.2 ทรัพยากรน้ า    จังหวัดอ่างทองมีแหล่งน้ า ดังนี้ 
 6.2.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดอ่างทอง ประกอบแม่น้ าและล าคลอง หนอง บึง โดยจังหวัดอ่างทองมีแม่น้ า
ส าคัญไหลผ่าน 2  สาย ได้แก่  
 1. แม่น้ าเจ้าพระยา  เข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่ อ าเภอไชโย แล้วไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ โดยผ่าน
อ าเภอเมืองอ่างท่อง อ าเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แตไ่มส่ามารถน ามาใช้เพื่อการเกษตรได้ ใช้เพียงเพ่ือการ
อุปโภคและบรโิภคเท่านั้น    

 2. แม่น้ าน้อย เป็นล าน้ าธรรมชาติ  รับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหล
ผ่านพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ต าบลองค์รักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ รวม
ระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้ าส าคัญเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-
บริโภค ในเขตอ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอวิเศษชัยชาญ  เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ าให้อยู่เต็มฝั่งพร้อมที่จะน าน้ า
มาสู่พื้นท่ีการเกษตรได้โดยสะดวก 
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นอกจากนี้  ยังมี แหล่งน้ าธรรมชาติ ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัด กระจายทั่วไป ซึ่งมีจ านวน
แหล่งน้ าธรรมชาติ ดังนี้ 

1. มีห้วย  จ านวน     7  แห่ง 
2. มีหนอง  จ านวน   76  แห่ง 
3. มีคลอง  จ านวน   62  แห่ง 
4. มีสระ  จ านวน   87  แห่ง  
5. มีบึง   จ านวน   28  แห่ง  

 
 6.2.2 แหล่งน้ าชลประทาน 
  ส าหรับแหล่งน้ าชลประทานของจังหวัดอ่างทองนั้น พบว่า ครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ  รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 28   จ านวนโครงการชลประทานในพื้นที่จ าแนกตามอ าเภอ 

ล าดับที่ อ าเภอ พื้นที่  โครงการชลประทานในพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

1 เมืองอ่างทอง 102.846 ยางมณี, มหาราช 
2 ไชโย 72.326 ยางมณี, มหาราช 
3 ป่าโมก 80.854 ยางมณี, มหาราช, ผักไห่ 
4 วิเศษชัยชาญ 224.702 ชัณสูตร, ยางมณี 
5 โพธิ์ทอง 219.414 ชัณสูตร, ยางมณี 
6 แสวงหา 181.341 ชัณสูตร 
7 สามโก ้ 86.889 ชัณสูตร, สามชุก 

รวม 968.372 ครอบคลุม 5  โครงการ 
ที่มา:  ชลประทานจังหวัดอ่างทอง,2560   
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 7. ข้อมูลการท่องเที่ยว 

 แผนภาพที่ 6   แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งบริการนักท่องเที่ยวรัศมี 1 กิโลเมตร 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน 

 

วัดไชโยวรวิหาร  ตั้ งอยู่ที่ต าบลไชโย อ าเภอไชโย เป็นที่
ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ หรือที่ เรียกว่า “หลวงพ่อโต” เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1 ศอก 
7 นิ้ว พระวิหาร  มีรูปทรงแปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาลลายรดน้ าเป็น
รูปเสี้ยวกวาง เสาวิหารด้านหน้า-หลังพระวิหารมีขนาดใหญ่โตมาก ภายใน
พระอุโบสถผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรื่อง
พุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ประชาชนรู้จัก
วัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ “พระสมเด็จเกษไชโย” พระเครื่องที่สร้างโดย
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ 
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วัดขุนอินทประมูลตั้งอยู่ที่ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาว 50 เมตร เดิม
พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมดเหลือแต่เสาจึงมองดู
คล้ายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “โคกพระนอน”ด้านหน้าพระ
ประธานเป็นลานกว้าง ด้านปลายพระบาทเป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้าน
ตะวันตกถัดจากถนนเป็นอาคารโบราณตั้งอยู่บนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือ
แต่ผนังก่ออิฐและเจดีย์เล็ก ๆ 2 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย 

วัดป่าโมกวรวิหารมีพระ
วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดย
แท้มีรูปทรงหลังคาเป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปส าเภา ไม่สูงมากนักเป็น
หลังคาลด 2 ชั้น ต่อด้วยปีกนกด้านละ 2 แถบ มี 9 ห้อง เจาะช่องหน้าต่าง
ด้านละ 7 บาน ด้านหน้าเจาะเป็นประตู ทางเข้าประตูเขียนลายรดน้ าลาย
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์ก้านแย่งยอดพระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐปูนปั้นลงรักปิด
ทองทั้งองค์ นอนตะแคงขวาแบบสีหไสยามีความยาวจากพระเมาลีถึงพระ
บาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรูปทรงกระบอก 3ใบลดหลั่นกัน
จากใหญ่ขึ้นไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์จัดเป็นผ้าทิพย์ที่มีลวดลายวิจิตร
งดงามที่สุด 

 

 

วัดสี่ร้อย ตั้งอยู่ที่ต าบลสี่ร้อย อ าเภอวิเศษชัยชาญ ภายใน
บริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยก์องค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง สร้าง
เมื่อปีพ.ศ.2452 องค์พระท าด้วยปูน มีหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 21 
เมตร อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเป็น
ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ร้อย” หรือ 
“หลวงพ่อร้องไห้” 

 

วัดต้นสนตั้ งอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง หน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 2 
ศอก 19 นิ้ว ปิดทองค าแท้ทั้งองค์ มีโบสถ์ศิลปะอยุธยา ประดิษฐานหลวงพ่อด า 
พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐาน
พระพุทธชินราช (จ าลอง) และมีสมเด็จพระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมาร
วิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบริเวณประตูทางเข้าวัด  
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วัดเขียน ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 

 

 

วัดท่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอป่าโมก เป็นวัดที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เป็น
สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถและเป็นสถานที่ตั้ง
พลับพลาที่ประทับกลางน้ าภายในพระอุโบสถมีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่ง
ใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง  

 

 

วัดม่วง ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ เป็นที่
ประดิษฐานของ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ”ขนาดหน้าตัก
กว้าง 62 เมตร สูง 93 เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอร่าม ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
ถึง   16 ปี โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม 
และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า บริเวณ
รอบ ๆ วัดมีรูปปูนปั้นพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง ๆ  ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจ าลอง
เมืองนรก-สวรรค ์และเหตุการณ์ส าคัญของค่ายบางระจัน  

  

        

 

พระต าหนักค าหยาด ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลค าหยาด อ าเภอโพธิ์
ทอง เจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี 2310 ทรงใช้เป็น
สถานที่ประทับขณะทรงผนวช 
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วัดจันทรังษีตั้งอยู่ ในต าบลหัวไผ่อ าเภอเมืองอ่างทอง  
ภายในวัด มีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สูง 48 เมตร 
กว้าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม 
ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ า (หลวงพ่อสด จันทส
โร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 
9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว        

 

  

วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระอุโบสถที่งดงาม มี
พระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบ ซึ่งล้วนเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง 
  

 

 

วัดบ้านพรานอยู่ในท้องที่ต าบลบ้านพราน อ าเภอแสวงหา เป็น
วัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปศิลาแลง ประดิษฐานไว้ในวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า 
“หลวงพ่อไกรทอง”มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มภัยผู้สักการะ 

 

 

 

วัดสระเกษตั้งอยู่ที่ต าบลไชยภูมิ อ าเภอไชโยเดิมมีนามว่า“วัดเสาธงหิน”
เป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึกได้ชัยชนะ แล้วได้พักทัพที่ 

วัดเสาธงหิน ได้สรงน้ าสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัดสระเกษ” 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
1.2 ประเด็นความต้องการในพื้นที่ 
 1.สรุปผลการส ารวจความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2559 
  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที ่ จังหวัด
อ่างทอง ได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเดือนร้อน และความต้องการให้ภาครัฐเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขหรือบรรเทาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  ในระดับพ้ืนที่ (Project Base)  ตามแนวทางของ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ด้วยการมอบหมายให้ส านักงานสถิติจังหวัด
อ่างทองได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2559  
รวมทั้งได้น าผลที่ได้จากการส ารวจมาประมวลค่าทางสถิติและวิเคราะห์ สภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่
อยากจะให้แก้ไขและพัฒนาจ าแนกตาม (Area Base) ในระดับจังหวัด   เป็น  2 กลุ่ม  คือ  1. ประชาชน  2. ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กลุ่มตัวอยา่งและคาบระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่ท าการปกครองอ าเภอ ร่วมกับ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง  จ าแนกกลุ่ม

ของผู้ตอบข้อถาม เป็น  2 กลุ่ม   ก าหนดให้ขนาดความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างไม่เกิน 10% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  ซึ่งจ าแนก เป็น  2 กลุ่ม  จ านวนผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ตัวอย่างทั้งสิ้น 585 ราย และ จ านวนประชากร
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,460 ราย โดยแบ่งเป็นอ าเภอละ 125 รายระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม – 15  กรกฎาคม 2559     

ตาราง  จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานะทางสังคมและอ าเภอ 

อ าเภอ 
สถานะทางสังคมของผูต้อบสัมภาษณ์ 

รวม ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชน 
เมืองอ่างทอง 222 97 125 
ไชโย 185 60 125 
ป่าโมก 178 53 125 
โพธิ์ทอง 249 124 125 
แสวงหา 195 70 125 
วิเศษชัยชาญ 263 138 125 
สามโก ้ 168 43 125 
รวม  2,045 585 1,460 

 1.2 การประมวลผลและน าเสนอข้อมูล  
 ส าหรับขั้นตอนการประมวลผลนั้น  ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทองจะผู้ตรวจแบบ และประมวลผลด้วยภายใน
วันที่  30 สิงหาคม 2559  และน าเสนอผล ระดับจังหวัด  ในรูปของร้อยละ  สามารถสรุป ผลจากการส ารวจได้ ดังนี้ 
 ความต้องการของประชาชน ในรอบปีที่ผ่านมา  
 จากการส ารวจความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดอ่างทอง
พบว่าประชาชนผู้ตอบสัมภาษณ์มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการในเรื่องต่างๆ โดยประเด็นที่ประชาชนมี 
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 ความต้องการมากที่สุดคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ/แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ า/พยุงราคาพืชผล 
การเกษตร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของ มีอาชีพเกษตรกรรม  และมีทัศนคติปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงมีสินค้าเกษตรออก
สู่ตลาด เป็นจ านวนมาก และไม่มีสิทธิก าหนดราคาท าให้ การก าหนดราคา ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือนายทุน เป็นเหตุ
ให้เกืดปัญหาเกษตรกรมีหนี้สินล้นพ้นตัว จึงต้องการหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาช่วยในการพยุงราคาสินค้าเกษตรและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล  
  
 แผนภูมิ ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งด าเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
  
  
  
 นอกจากนี้การที่ภาครัฐก าหนดนโยบายด้านการเกษตรนั้น  ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาศักยภาพของ
พื้นที่เพาะปลูก องค์ความรู้ของเกษตรกร หรือปัจจัยอ่ืนๆก่อนที่จะส่งเสริมการเพาะปลูก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  ซึ่งมี
ตัวอย่างจากนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP  แต่กลับพบว่า ราคาจ าหน่าย
ของสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  ไม่ได้แตกต่าง จากสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ 
ท าให้เกษตรกร  ต้องการให้จัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยเฉพาะแยกออกจากตลาดที่จ าหน่าย
สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี  เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างของสินค้า   ส าหรับความต้องการด้านสังคม ผลกระทบจาก
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกิดปัญหาการว่างงาน และปัญหายาเสพติด  
   

 

 

ร้อยละ 

ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ 
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               ตาราง ร้อยละของประชาชน   จ าแนกตามความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งด าเนินการ 

ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ ร้อยละ 
1. ปัญหาเศรษฐกิจ/แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ า/พยุงราคาพืชผล

เกษตร/ 
44.3 

 2. จัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยเฉพาะ 26.8 
 3. ก าหนดนโยบายด้านการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ 24.0 
 4. ปราบปรามยาเสพติด 17.5 
 5. แก้ปัญหาการว่างงาน/ฝึกอาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 16.9 
 6. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 15.3 
 7. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 7.3 
 8. แก้ไขปัญหาความยากจนปราบปรามผู้มีอิทธิพลและนายทุน 6.8 
    

 
ความเดือนร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับในรอบปีที่ผ่านมา  
 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 2,045 ราย พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมา  ประสบกับความเดือดร้อนจากการ
ขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาต่ า ร้อยละ 41.7 ถึงแม้ว่าจังหวัดอ่างทองจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพ่ือ
ส่งเสริมการขาย “ครัวกรุงเทพ” แต่กลับพบว่า เกษตรกรที่ได้ยกระดับมาเป็นผู้ประกอบการนั้น  ยังขาดองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดผลผลิตสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ร้อยละ 34.2  นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกว่า “ปุ๋ยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะห์เพ่ือใช้สนองความต้องการของพืชท าให้ได้ผลผลิตจ านวนมาก
เกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อนจากปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ร้อยละ 29.4  

      แผนภูมิ ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามความเดือดร้อนที่ได้รับในรอบปีท่ีผ่านมา 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
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                     ตาราง ร้อยละของประชาชน จ าแนกตามความเดือดร้อนที่ได้รับในรอบปีที่ผ่านมา 

ความเดือดร้อนที่ได้รับ ร้อยละ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาตกต่ า/ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 41.7 

 2. ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดผลผลิตสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 34.2 
 3. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 29.4 
 4. สถานการณย์าเสพติดในหมู่บ้านชุมชน 25.7 
 5. ตกงานไม่มีงานท า /ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 18.8 
 6. ภัยแล้ง/แล้งจัด/ขาดแหล่งน้ าต้นทุน 12.2 
 7. พ่อค้าคนกลาง /ไม่มีอ านาจต่อรองทางการตลาด/ปัญหาหนี้สิน 8.5 
 8. สูงอายุอยู่ตามล าพัง/มีภาระต้องเลี้ยงหลาน ที่อยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม 6.5 

 ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน 

 จาการพิจารณาลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ จ าแนกตามประเด็น ของความต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือ 3 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านเศรษฐกิจ  เรียงตามล าดับความส าคัญ 3 ล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการในการ
จัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเฉพาะ ร้อยละ 20.51 รองลง ระบุว่า สินค้าทางการเกษตรที่ผลิตนั้นจ าหน่าย
ได้ใน และไม่ตรงตามความต้องการของตลาด  ร้อยละ 17.95  และอันดับ3  ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยวางแผนการ
เพาะปลูกสินค้าการเกษตร  ร้อยละ  17.78   

ความเดือดร้อนที่ได้รับ 
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แผนภูมิ ร้อยละของประชาชนผู้ตอบสัมภาษณ์จ าแนกตามประเด็นความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ
 หมู่บ้าน/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ  

 

  ด้านสังคม  เรียงตามล าดับความส าคัญ 3 ล าดับแรก   คือ ล าดับที่ 1 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล
ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 20.14 โดยได้เสนอแนวทางการแก้ไข คือแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐ จึงขาดการมีส่วนร่วมผนวกกับไม่กล้าเพราะกลัว
ตาย ล าดับที่  2   ปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ร้อยละ 17.65  เนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ าลง 
เป็นผลให้ประชากรในจังหวัดอ่างทองมีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เห็นได้ชัดเจน ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง  ล าดับที่ 3 ระบุว่า ยังเข้าไม่ถึงแหล่งบริการทางสาธารณสุข ร้อย
ละ 16.93 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ ขอความร่วมมือประชาชนให้ลงทะเบียนประวัติ เพ่ือการเข้าถึงแหล่งบริการที่ครอบคลุม นั้น แต่
ก็ยังพบว่า พบว่า จังหวัดอ่างทองยังขาดบุคคลกรทางการแพทย์(เฉพาะทาง) จึงต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น ท าให้ประสบ
ปัญหาการส่งต่อที่ล่าช้า ท าให้ผู้ป่วยบางราย ไม่ได้รับการดูแลที่ท่ัวถึง   

แผนภูมิ ร้อยละของประชาชนผู้ตอบสัมภาษณ์จ าแนกตามประเด็นความต้องการให้ช่วยเหลือด้านสังคม 
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 ด้านสิ่งแวดล้อม เรียงตามล าดับความส าคัญ 3 ล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาซ่อมแซมตลิ่ง 
หรือกันน้ า ร้อยละ 19.29  เนื่องจากจังหวัดอ่างทองเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ าไหลผ่าน ฤดูฝน/ช่วงเวลาน้ าหลาก 
ชาวบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ าจึงประสบปัญหา น้ ากัดเซาะตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา  รองลงมาระบุถึงผลกระทบจากน้ าท่วม
ขัง ท าให้พ้ืนดินบางส่วนยุบตัว ถนนทรุด เนื่องจากการขุดบ่อบาดาลในช่วงฤดูแล้ง  ร้อยละ 16.72   ล าดับที่ 3  ต้องการให้
รัฐเข้ามาดูแล ดินและน้ า ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร  และกลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรรม ที่จะพัดโชยมายัง
บ้านเรือน ตามกระแสลม  ร้อยละ  11.25   

แผนภูมิ ร้อยละของประชาชนผู้ตอบสัมภาษณ์จ าแนกตามประเด็นความต้องการให้ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม 
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ความต้องการของผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ในรอบปีที่ผ่านมา 
 จากการสอบถามผู้น าหมู่บ้าน/ ชุมชน จ านวน 585 รายพบว่าในรอบปีที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่ทุกอ าเภอ 
ประสบกับความเดือดร้อน ปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  ต้องการให้
พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ืออาชีพเสริมตามความต้องการของตลาดแรงงาน (ส่วนใหญ่ประชาชนมีการรับงานมาท าที่บ้าน)
และต้องการเงินลงทุนเพ่ือไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  รองลงมาเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะ
อ าเภอ เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอไชโย ประสบกับความเดือดร้อนกับการบริหารจัดการขยะของนอกพ้ืนที่ เนื่องจาก 
เทศบาลเมือง ต้องรับภาระในการก าจัดขยะ ทั้งจังหวัดอ่างทอง และสถานที่ทิ้งอยู่ในต าบลเทวราช อ าเภอไชโย  อ าเภอ
แสวงหา อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอไชโย  ประสบกับปัญหาประชาชนขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้
ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง 

อ าเภอเมืองอ่างทอง 
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แผนภูมิ   ร้อยละผู้น าชุมชนที่ทราบเกี่ยวกับการน าปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนเข้าสู่แผนปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

 

   
   
 
 
 
  
 
 
 
 
และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับแผนการแก้ไข สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ภาครัฐได้น าสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนไปบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของส่วนราชการต่างๆซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดตามความจ าเป็นเร่งด่วน ความสอดคล้อง
ของนโยบายภาครัฐ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 
 

เอกชน 

ท้องถิ่น 

กระทรวง/
ทบวง 

จังหวัด 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศกัยภาพ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 

  พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาค ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับท่ีลดลงร้อยละ 7.5 
ในปี 2557เป็นผลจากการผลิตภาคนอกเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากที่ลดลงร้อยละ 7.4 ในปีก่อนหน้า ส่วนภาค
เกษตรลดลงต่อเนื่องร้อยละ 16.1 จากที่ลดลงร้อยละ 8.3 ในปี 2557 

 การผลิตภาคเกษตร  พบว่า ปี 2558 ลดลงร้อยละ 16.1 ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ 8.3 ในปี 2557 มี
สาเหตุหลักจากภาวะภัยแล้ง ฝนที่ตกล่าช้า และปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตพืชหลักลดลง 
ได้แก่ การปลูกข้าวลดลงถึงร้อยละ 32.9 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 12.7 รวมทั้งผลผลิตอ้อยที่ลดลงร้อย
ละ 0.8ใกล้เคียงกับที่ลดลงร้อยละ 0.9 ในปีก่อนหน้า ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ยังขยายตัวร้อยละ 4.7 จากที่ขยายตัวร้อย
ละ 4.5 ในปี 2557เป็นการเพ่ิมขึ้นของการผลิตน้้านมดิบ การผลิตไก่เนื้อ และการผลิตสุกร ส้าหรับสาขาการประมง
ลดลงตามผลผลิตประมงน้้าจืดที่ลดลงร้อยละ 1.3 แต่ได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับท่ีหดตัวร้อยละ 20.8 ในปี 2557 

     แผนภูมิ  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2548 - 2558   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560 
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 การผลิตภาคนอกเกษตรในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 เทียบกับท่ีลดลงร้อยละ 7.4 ในปี 2557 เนื่องจาก
สาขาการผลิตหลักเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 เร่งขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 9.8ใน
ปี 2557 เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ เ พ่ิมขึ้นร้อยละ  35.6 ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพราะการขยายตัวในกลุ่มของรถยนต์นั่งโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์ (Eco Car) ที่ปรับตัวดี
ขึ้นจากการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เริ่มขยายตัว รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มขยายตัวร้อยละ 10.9 จากการผลิตสุราและเบียร์ที่ขยายตัวสูงตามความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน ส้าหรับอุตสาหกรรมที่ลดลง เช่น อุตสาหกรรมหมวดอาหาร เนื่องจากผลผลิต
จากโรงสีข้าวลดลง และหมวดการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร เป็นผลจากการผลิต
โทรทัศน์ลดลงจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ส้าหรับสาขาการผลิตที่ส้าคัญที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากความต้องการในประเทศที่ยังคงขยายตัวประกอบกับ
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงปลายปีที่ช่วยส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้า 
และการคมนาคม ขยายตัวร้อยละ 2.6 จากการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามสาขาที่การผลิตลดลง ได้แก่ 
สาขาบริหารราชการฯ สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา และสาขาการศึกษาลดลงร้อยละ  11.5 ร้อยละ 8.0 และร้อย
ละ 9.2 ตามล้าดับ 
 

     แผนภูมิ โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จ าแนกตามสาขาการผลิตที่ส าคัญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560 
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         ตาราง อัตราขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้
 จ าแนกตามจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2558 

จังหวัด 
อัตราขยายตัวที่แท้จริง โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 

2557 2558 2557 2558 
1. สระบุรี -0.5 -5.3   27.9 25.8 
2. สิงห์บุร ี -6.9 -7.5    3.2  2.9 
3. ชัยนาท -8.0 -11.2    3.8  3.2 
4. อ่างทอง -2.9 -3.6    3.1  2.9 
5. ลพบุรี -2.0 -3.8   13.5 12.8 
6. พระนครศรีอยุธยา -12.8 11.2   48.5 52.4 
รวมทั้งภาค -7.5 2.6 100.0 100.0 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560 

แผนภูมิ    อัตราขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้เฉลี่ย/ต่อหัว/ต่อคนจ าแนกตาม 
  จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560 

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ้าปี 2558 ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจาก
การฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศท้าให้การส่งออกและการน้าเข้าสินค้าและบริการ
ขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) (GPP) เท่ากับ  
22,566  ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ  87,290 บาท เป็นอันดับ
ที่ 5  ของภาค  และเป็น  อันดับที่ 43 ของประเทศ   

บาท ล้านบาท 



 

 

 หน้า 39 
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ตาราง  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPPper capita) ปี 2558  (บาทต่อปี) 

อันดับที่ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (ล้านบาท) (1,000 คน) ต่อคน (บาท) 

อันดับที่ 39 ระนอง 23,250 254 91,452 
อันดับที่ 40 สุพรรณบุรี 77,667 859 90,458 
อันดับที่ 41 ยะลา 39,898 444 89,875 
อันดับที่ 42 ตาก 45,188 510 88,680 
อันดับที่ 43 อ่างทอง 22,566 259 87,290 
อันดับที่ 44 ล้าปาง 62,214 739 84,151 
อันดับที่ 45 อุทัยธานี 24,339 293 82,952 
อันดับที่ 46 เชียงราย 94,410 1,154 81,835 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2560 

      สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ.  2558  มีมูลค่าเท่ากับ 22,566ล้าน
บาท ลดลงจาก 23,338 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 3.1 ส้าหรับผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว  (Per 
Capita GPP) เท่ากับ 87,290  บาท ลดลงจาก 90,487 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือลดลงร้อยละ 3.5 

        ตาราง ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ าปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 

รายได้เฉลี่ย / คน / ปี 
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท 

2551 20,692 79,834 
2552r 19,926 77,608 
2553r 18,308 72,017 
2554r 20,630 80,834 
2555r 27,502 107,296 
2556r 25,280 98,320 
2557r 23,338 90,487 
2558p 22,566 87,290 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

            แผนภูมิ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 254๗ – 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท บาท 
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                                การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) เพ่ือน้ามาใช้ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  

SWOT Analysis:  จุดแข็ง (Strengths) 
ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน 

S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการเพาะปลูก ท้าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 

ผลผลติข้าวประมาณ ๖๕๖ กก./ไร่ สูงกว่าคา่เฉลี่ยผลผลิตขา้วรวมทั้งประเทศ 
๔๓๖ กิโลกรัม/ไร่  
 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2557)  

S2. มีตลาดจ้าหน่าย พืชผัก ปลาน้้าจืด
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน ท้าให้
เกษตรกรมีแหล่ งจ้ าหน่ ายสินค้ าที่
แน่นอน 

๑. ตลาดปลาสวุพันธุ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง 
๒. มูลค่าการจ้าหนา่ยสัตวน์้้าทีต่ลาดสวุพันธ์ 
พ.ศ.2552 มูลค่า 1,140,202,987 บาท 
พ.ศ.2553  มูลค่า 1,332,886,515 บาท 
พ.ศ.2554  มูลค่า 1,007,865,475 บาท 
พ.ศ.2555  มูลค่า 1,144,559,298 บาท 
พ.ศ.2556 มูลค่า 1,276,226,781 บาท 
พ.ศ.2557  มูลค่า 1,096,868,620 บาท 
ที่มา: บริษัทสุวพันธ์ จ้ากัด,2559 

S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตร 
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  
ด้วย กิจกรรมจากเรื่องเล่าของจังหวัด
อ่างทอง  

 
 

๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดา้ริฯ (หนองระหารจีน)ต.บ้านอิฐ อ.เมือง 
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริฯ ต้าบลสีบัวทอง อ้าเภอแสวงหา 
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ต้าบลสายทอง อ้าเภอป่าโมก 
๔. สวนเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ ต้าบลยี่ล้น อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 
๕. สวนมะม่วงส่งออก ต้าบลสามโก้ อ้าเภอสามโก้ 
๖. บ้านทรงไทยโบราณที่สวยงาม ต.ไผ่ด้าพัฒนา  อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 
๗. หมู่บ้านท้ากลองที่ใหญ่สุดของประเทศ ต้าบลเอกราช อ้าเภอป่าโมก 
๘. ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เอกลกัษณ์เฉพาะ ของ ต้าบลบางเจ้าฉ่า อ้าเภอโพธิ์ทอง 
๙. ตลาดเก่าศาลเจา้โรงทอง อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 
๑๐.วิถีชีวิตลุ่มแม่น้้าน้อย อ้าเภอโพธิ์ทอง และ อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 

S4.มีเส้นทางคมนาคมทัง้ทางบก และ
ทางน้า้ ที่เหมาะสมเชื่อมต่อพื้นที่
เศรษฐกิจ 

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ  เส้นทางรถยนต์ 108 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
ถนนหมายเลข 1 สายเอเชีย เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจจากจังหวัดอ่างทอง ไปยัง 
แหลมฉบังนครสวรรค์ พิษณุโลกและเส้นทางน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาถึงตลาดท่า
เตียน มีระยะทางประมาณ 120  กม.นอกจากนี้ ระยะทางระหว่างอ้าเภอ-อ้าเภอ
ภายในจังหวัดนั้น หมู่บ้านที่ไกลที่สุด มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัด
อ่างทองเพียง ๓๗ กิโลเมตร (บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๙ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา ) 

S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผน
  การตลาดและการกระจายสินค้า 
      จากชุมชน 

มีการรวมกลุ่มเครือข่ายการตลาด เช่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอ่างทอง  
สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง 

 
 



 

 

 หน้า 42 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

SWOT Analysis:  จดุอ่อน (Weaknesses) 
ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน 

W๑. เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
ด้าน การใช้สารเคมี 

ภาคเอกชนมีการจูงใจให้เกษตรกรใช้สารเคมี โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เน้น
ของรางวัลอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการมอบสร้อยคอทองค้า พาไปเที่ยวต่างประเทศ 
(ข้อมูล จาก เว็บไซต์ บริษัทจา้หน่ายปุ๋ย) 

W๒.ประชาชนยังไม่ตระหนักในการ
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ 
       ที่ถูกต้อง ท้าให้จ้านวนผู้ป่วยและ
 ตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น 

สถิติผู้ป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อ  
ปี ๒๕๕๓ จ้านวน ๔,๑๘๕ คน  
ปี ๒๕๕๔ จ้านวน ๔,๒๒๗ คน 
ปี ๒๕๕๕ จ้านวน ๕,๐๑๑ คน 
 
สถิติการตายด้วยโรคไม่ติดต่อ  
ปี ๒๕๕๓ จ้านวน ๒,๔๕๗ คน  
ปี ๒๕๕๔ จ้านวน ๒,๔๗๔ คน 
ปี ๒๕๕๕ จ้านวน ๒,๔๙๑ คน 
 
ที่มา:ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,๒๕60 

W4. การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
 พ้ืนฐาน  เช่น  ประปาภูมิภาค  
 ไฟฟ้าอินเตอร์เน็ต ยังไม่
 ครอบคลุมกับความต้องการของ
 ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

การเข้าถึงน้้าประปาภูมิภาคของจังหวัดอ่างทองเท่ากับร้อยละ 16.67 ซ่ึงสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ร้อยละ 15.77 
การเข้าถึงน้้าไฟฟ้าของจังหวัดอ่างทองเท่ากับร้อยละ 88.41 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ  ร้อยละ 95.71 
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของจังหวัดอ่างทองเท่ากับร้อยละ 32.86สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ  ร้อยละ 32.73 

W5.  ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้ง
 สิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้้าการ  ไม่ท้าท่อ
 ระบายน้้า ฝุ่นละออง ) ซึ่งปัญหา
 เหล่ านี้ ส่ งผลต่ อสุ ขภาวะของ
 ประชาชน 

ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาน้้าท่วมขัง การระบายน้้าช้าเพราะคูคลองตื้นเขิน  รวมถึง
การรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองท้าให้มีเอกชนมาก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร แต่ 
ไม่ได้ท้าท่อระบายน้้าอย่างถูกสุขลักษณะ  และ ฝุ่นละอองจากการขนส่งทรายที่ 
อ้าเภอเมืองอ่างทองและอ้าเภอป่าโมก   

W6. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็น 
 แอ่งกระทะท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อ 
 อุทกภัยซ้้าซาก   

การเกิดน้้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้้าซาก   
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O๑. นโยบายของรัฐในการปรบัโครงสร้างการผลิตสนิค้าเกษตร 
 ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ 
 แบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกพชื และการสนับสนนุให้สหกรณ์ 
 ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะ 
 ผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗: 
ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือก้าหนดกลไกในการบริหาร
 จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  น้้า  ขยะ  มลพิษต่างๆ  เกิด
 จากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี
 ให้แก่ประชาชน  ด้วยการน้าเทคโนโลยีที่ม ีประสิทธิภาพสูง
 มาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
: ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

O๓. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่
 มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี 
 ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อม
 ทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗: 
ด้านด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
และด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและ
 นอกประเทศ  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 โดยจัดระบบการดูแลในสถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ทั้ง
 ของภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง  พัฒนาระบบการเงิน การ
 คลังส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
 การมกีิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ด้านการลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

O6. ภาครัฐก้าหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ด้านการรักษาความมัน่คงของรัฐ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

O7.  กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มี
ความ สนใจในสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ 
 ท้าให้มีความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

๑. ราคาสินค้าอาหารปลอดภัยในห้างสรรพสินค้ามีราคาสูง
 กว่าราคาอาหารปกติ ๒ เท่า 
๒. ห้างสรรพสินค้ามีปริมาณสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
๓. ผู้ประกอบการมีการวางแผนการตลาดด้วยการจ้าหน่าย
 สินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
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T๑.  ต้นทุนการผลิตดา้นการเกษตรสูงขึ้นอย่าง
 ต่อเนื่อง 

๑. ค่าแรงไม่ว่าจะภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม ขั้นต่้า ๓๐๐ บาท/วัน 
๒. สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เชน่ ปุ๋ย ยาฆา่แมลง มีแนวโน้มสูงขึ้น 
๓. ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น 

T2.  ต้นทนุสนิค้าเกษตรปลอดภัยทีสู่งกว่าสนิค้าทั่ว ไๆป  
  ท้าให้เกษตรกรไม่เกิดแรงจงูใจในการเปลีย่นแปลง

 พฤติกรรมสู่ภาคการผลิตสนิค้าเกษตร
ปลอดภัย 

จากข้อมูลการวิเคราะห์แผนชุมชน 2559 จังหวัดอ่างทอง พบว่า 
๑. การเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
 ไปยังแหล่งจ้าหนา่ย เช่น ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน ตลาดสีเขียว ยัง
 มีต้นทุนที่สูงและเป็นสิ่งสา้คัญของผู้ขายกับผูป้ระกอบการของภาค
 เกษตรในจังหวัดอ่างทอง  
2.  สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้องได้รบัการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็น
 ขบวนการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมบูรณาการทา้งาน
 ส่งเสริมร่วมกัน เพราะนอกจากการเพาะปลูกสินค้าเกษตรปลอดภัย
 นั้นยากและตน้ทุนค่อนขา้งสูงและผลตอบแทนจงูใจที่แตกต่างกว่า
 สินค้า เกษตรทั่วไปไมช่ัดเจนเทา่ไหร่นกั ท้าให้เกษตรกรไม่ค่อยสนใจ
 การผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย  
๓. ตลาดในประเทศยังไม่ยั่งยนืมากเพราะผู้บริโภคในประเทศยังไมค่่อย
 ตระหนักถึงความส้าคัญของสนิค้าเกษตรปลอดภัยมากนัก ยิ่งไปกว่า
 นั้นปญัหาในอนาคตที่มีแนวโน้มการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐาน 
 GAP ไปให้เอกชนท้าแทนนั้น มองว่าค่าใช้จา่ยการตรวจรับรอง 
 GAP  น่าจะสูงขึ้นและเปน็การผลักภาระต้นทุนไปให้เกษตรกร  
 เกินไป เม่ือใด โอนไปให้เอกชนรับรองสนิค้าตลาดตา่งประเทศ
 อาจจะจ้าเปน็ต้องขอความร่วมมือบริษัทส่งออกในการช่วยเกษตรกร 
 แต่สินค้าส้าหรับตลาดในประเทศคงจะเป็นปัญหาในเร่ืองต้นทนุที่
 สูงขึ้นและโครงการ ในอนาคตของจังหวัดจะน้าร่องโครงการ
 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตร อินทรีย์กับกลุ่มจังหวัด 

T3.  สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มี 
 ความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
 เช่น  ภัยแล้ง 

เกิดภัยแล้ง และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

T5.  ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพ
 เกษตรกรรมเป็นงานที่หนักส่งผลให้ทายาท
 เกษตรกรไม่สืบต่ออาชีพ  

ปี ๒๕๓๓ แรงงานภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ ๖๓.๓ ของผู้มีงาน
ท้าปี ๒๕๕๕ สัดส่วนกลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๔๒.๑ 
 
ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย,๒๕๕๖ 

T6.  โ คร งสร้ า งประชากรกลุ่ ม ผู้ สู ง อ ายุ ใน
 ระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ท้าให้ต้องมี
 การเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของ
 ผู้สูงอายุ เช่น รายจ่าย ด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ 
 ที่อยู่อาศัย ฯ เป็นต้น 

สัดส่วนประชากรผู้สงูอายุต่อประชากรรวมของประเทศไทย 
ปี ๒๕๓๓ สัดส่วน ๗.๓๖  
ปี ๒๕๔๓ สัดส่วน ๙.๓๘ 
ปี ๒๕๕๓ สัดส่วน ๑๑.๘๙ 
ปี ๒๕๖๓ สัดส่วน ๑๗.๕๑   
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จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
S1.  มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก ท้าให้ผลผลิต
ทาง การเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 

O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
 กับความต้องการด้วยวิธกีารต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกพืช 
 และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่ม
 บทบาทในฐานะผู้ซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก 

S2. มีตลาดจ้าหน่าย พืชผัก ปลาน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน ท้า
ให้ เกษตรกรมีแหล่งจ้าหน่ายสินค้าที่แน่นอน 

O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการ
 สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  น้้า  ขยะ  มลพิษต่างๆ  เกิดจากการผลิตและ
 บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน  ด้วยการน้า
 เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ 

S3.  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
การเกษตร  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด    

O๓.  นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู ่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูก
 กฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

S4. มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม เช่ือมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทาง
 คมนาคมทั้งทางบก และทางน้้า 

O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
ท้า ให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

S5.  ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจาก ชุมชน 

O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจัด
 ระบบ การดูแลในสถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน  รวมทั้ง  พัฒนาระบบการเงินการคลังส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ
  
 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อ
 สังคมในอนาคต 

 O6.  นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกก้าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
 O7.  กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจใน

สินค้า ที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ ท้าให้มีความต้องการ
สินค้า เกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
W๑.เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี T๑.  ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
W๒.ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท้าให้
 จ้านวนผู้ป่วยและจ้านวนการตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น 

T๒. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยทีสู่งกว่าสนิค้าเกษตรแบบใช้สารเคมีท้า
ให้ เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในเพาะปลูกสินค้าเกษตรปลอดภยั 

W๓.ประชากรวัยแรงงานจ้านวนมากไม่สมัครใจท้างาน มากกว่า 6 เดือน T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
 ธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

W๔.การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เช่น  ประปาภูมิภาค  ไฟฟ้า 
 อินเตอร์เนตยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ 

T๔.  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็นเส้นทางระบาย ท้า
ให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภยัซ้้าซากในบาง
 พื้นที่ 

W๕.ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้้าการ  ไม่ท้าท่อ
 ระบายน้้า ฝุ่นละออง ) ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 

T๕.  ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก
 ส่งผลให้ทายาทเกษตรกรมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 

W6.ประชาชนขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ท้าให้ ขาด
การ มีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จรงิ 

T๖.  โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ท้า
ให้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่าย
 ด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ 
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                                 วิเคราะห์ TOWS Matrix 
                   แนวทางการแก้ไขปัญหา 

การจัดท้ากลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix  
1.The SO Strategy : จัดท้ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากโอกาส 
2.The WO Strategy : จัดท้ากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาส 
3.The ST Strategy : จัดท้ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
4. The WT Strategy : จัดท้ากลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธ์การเติบโตหรือขยายตัว  (Growth Strategies) 

The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาส 
S1.  มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก ท้าให้ผลผลิต
ทาง การเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 

กลยุทธ์ SO 
S1 O1 : ยกระดบัสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
 พัฒนารูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style 
S2 O7: พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Invention and Product 
 Improvementsสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
 GMP/HACCP 
S2 O8:  พัฒนารูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style 
S2 O3 : ยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน (Skilled Worker)  
S2 O6 : พัฒนาระบบการตลาดและเพิม่ช่องทางการจ้าหนา่ย
 divide sale border ตามลักษณะของผู้บริโภค 
S3 O4:  กลยุทธ์ customer (making lengthy friends)ด้วยการจ้ด
 กิจกรรมการทอ่งเที่ยว และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความ
 ต้องการ ของผู้บริโภคเป็นการเพิ่ม รายไดด้้านการ
 ท่องเที่ยว และOTOP 
S3 O3 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเท่ียวสร้างภาพลักษณ์ด้าน
 การท่องเท่ียว 
S3 O6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและ
 ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินสร้างภาพลักษณ์ด้านการ
 ท่องเที่ยว   

S2. มีตลาดจ้าหน่าย พืชผัก ปลาน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน ท้า
ให้ เกษตรกรมีแหล่งจ้าหน่ายสินค้าที่แน่นอน 
S3.  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวด้าน
การเกษตร  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด   ด้วย กิจกรรมจากเร่ืองเล่าของจังหวัดอ่างทอง  
S4. มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม เช่ือมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทาง
 คมนาคมทั้งทางบก และทางน้้า 
S5.  ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจาก ชุมชน 
 
โอกาส (Opportunities) 
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
 กับความต้องการด้วยวิธกีารต่าง ๆ เช่น  
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการ
 สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  น้้า  ขยะ  มลพิษต่างๆ  เกิดจากการผลิตและ
 บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน  ด้วยการน้า
 เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ 
O๓.  นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู ่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาตทิี่ถูก
 กฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
O๖.  ภาครัฐก้าหนดให้นโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  
O7. กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจใน
สินค้า ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพ 

 

 
สีแดง คือ ศักยภาพโอกาสที่เด่นชัด หรอื Criticalissues 
สีเขียว คือชุดโครงการ/กิจกรรม    สีน้้าเงิน คือกลยุทธ์ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation) 

The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์จาก
โอกาส 

W๑.เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี W1 O1 :  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน GAP 
W1 O๒ :  ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
W๑ O๔ :  สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร ดว้ยการ พัฒนารูปผลิตภัณฑ์ 
  แบบ People Life Styleผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านการท่องเท่ียว 
W๒ O5 :  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปลดภาระ
  สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
W๓ O5 : จัดหากจิกรรมที่เหมาะสมใหก้ับผู้สูงอายุ บรรเทาภาวะซึมเศร้า 
W๓ O๓ : พัฒนาหลักสูตรอาชพีที่เหมาะสมใหก้ับประชาชนที่ไม่สมัครใจ
  ท้างาน(ประชากรที่เลือกงาน) 
W๔ O๑ : พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุม ประชากรเข้าถึง
แหล่ง  น้้าประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต  คมนาคม สะพาน  
W๕ O๒ :  ส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมขยะ สิ่งปฏิกูลจาก
  ครัวเรือนริมน้้าลงสู่แม่น้้า   เอกชนและครัวเรือนที่สร้างอาคารที่
พัก  แตไ่ม่ท้าท่อระบายน้้าทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ  ฝุ่นละออง แบบมี
ส่วน  ร่วมและยั่งยืน 
W6 O7 : สร้างภาพลักษณ์ เมืองน่าอยู ่ มิต ิสงบ  ด้านความมั่นคงและ
  ปลอดภัยของจังหวัดอา่งทอง ด้วยการตัง้จุดตรวจจุดสกัด จุด
  ตรวจ เพื่อการป้องกันอุบัติภยัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W๒.ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท้าให้
 จ้านวนผู้ป่วยและจ้านวนการตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น 
W๓.ประชากรวัยแรงงานจ้านวนมากไม่สมัครใจท้างาน มากกว่า 6 เดือน 
W๔.การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เช่น  ประปาภูมิภาค  ไฟฟ้า 
 อินเตอร์เนตยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ 
W๕.ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้้าการ  ไม่ท้าท่อ
 ระบายน้้า ฝุ่นละออง )ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 
W6.ประชาชนขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ท้าให้ ขาด
การ มีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จรงิ 
โอกาส (Opportunities) 
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
 กับความต้องการด้วยวิธกีารต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูกพืช 
 และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่ม
 บทบาทในฐานะผู้ซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก 
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือก้าหนดกลไกในการบริหารจัดการ
 สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  น้้า  ขยะ  มลพิษต่างๆ  เกิดจากการผลิตและ
 บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน  ด้วยการน้า
 เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการ 
O๓.  นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู ่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาตทิี่ถูก
 กฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
O๔. นโยบายของรัฐเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
ท้า ให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจัด
 ระบบ การดูแลในสถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน  รวมทั้ง  พัฒนาระบบการเงินการคลังส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ
  
 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ก่อภาระต่อ
 สังคมในอนาคต 
O6. นโยบายของรัฐด้านยาเสพติดถูกก้าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 

O7.  กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจใน
สินค้า ที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพ ท้าให้มีความต้องการ
สินค้า เกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
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จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธ์ผสมผสานระหว่างสังคมและสิง่แวดล้อม 
The ST Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรค 

S1.  มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูก ท้าให้ผลผลิตทาง
 การเกษตรเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ 

S1 T๑ : ส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้วิถีการท้าเกษตรด้วยทุนเดิมที่มี 
  จาก “เกษตรกรต้นแบบ”     เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
  ผนวกกับ T๓. ส่งเสริมการการใช้นวตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใน
  การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม 
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่การเป็น  วิสาหกิจชุมชน   ท้าให้ก้าหนด
  ข้อต่อรองทางการค้า และ การลงทุน  ผนวกกับ S5พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการ SME 
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปรับทัศนคติพัฒนาpackaging   ของ
สินค้า  แต่ละประเภท ให้เหมาะสม เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่
สินค้าเกษตรและ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
S4 T4: กลยุทธ ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมปรับปรงเส้นทาง
  คมนามคมทางน้้าที่ท้าให้เกิดการทรุดตัวของดิน บริเวณเส้นทางน้้า 
  ลดความความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภยัซ้้าซาก
  เพื่อการบริหารจัดการน้้าแบบยั่งยืน 
S5 T5 :กลยุทธ ์ส่งเสริมตลาดเชิงรุก  พัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมกบั
  สินค้าของจังหวัดอ่างทอง  และเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า
จาก  ชุมชนสู่ผู้บริโภค  
 
 
 
 

การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค้านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost 
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การค้านึงถงึประโยชน์ที่ได้จากการลดความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) 

S2. มีตลาดจ้าหน่าย พืชผัก ปลาน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน ท้า
ให้ เกษตรกรมีแหล่งจ้าหน่ายสินค้าที่แน่นอน 
S3. มีสถานที่ท่องเท่ียวที่หลากหลาย ได้แก่ สถานที่ท่องเท่ียวด้านการเกษตร 
 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 และการเรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด   ด้วย กิจกรรมจากเร่ืองเล่าของจังหวัดอ่างทอง  
S4. มเีส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้้า ทีเ่หมาะสม เช่ือมต่อพื้นที่
 เศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร ระยอง เป็นต้น   
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจายสินค้าจาก
 ชุมชน 
 
อุปสรรค (Threats) 
T๑.  ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
T๒. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สูงกว่าสนิค้าเกษตรแบบใช้สารเคมีท้าให้
 เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในเพาะปลูกสินค้าเกษตรปลอดภยั 
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
 ธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 
T๔.  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็นเส้นทางระบาย ท้าให้
 เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภยัซ้้าซากในบาง
 พื้นที่ 
T๕.  ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก
 ส่งผลให้ทายาทเกษตรกรมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
T๖.  โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ท้าให้
 ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่าย
 ด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
 
The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

W๑.เกษตรกรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้สารเคมี W๓ T5 :  พัฒนาองค์ความรู้ แก่ประชากรวัยแรงงานให้ตรงตามความ
  ต้องการของตลาดแรงงาน ภาคการเกษตร ( Young Smart 
 Farmers) 
W1 T2   : พัฒนาองค์ความรูใ้นการประกอบอาชพีแก่เกษตรกร ด้านพืช
  ปศุสัตว์  ประมงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
W3T4 : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมและ
  เกิดปัญหาอุทกภยัซ้้าซาก  
 

การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค้านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost 
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การค้านึงถงึประโยชน์ที่ได้จากการลดความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) 

W๒.ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท้าให้
 จ้านวนผู้ป่วยและจ้านวนการตาย ด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น 
W3.การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เช่น  ถนน ประปาภูมิภาค
 ไฟฟ้าอินเตอร์เนตยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน 
 ในทุกพื้นที่ 
W4.ปัญหาปริมาณมลพิษ (ขยะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้้าการ  ไม่ท้าท่อ
 ระบายน้้า ฝุ่นละออง ) ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 
 
 
อุปสรรค (Threats) 
T๑.  ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
T๒. ต้นทุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สูงกว่าสนิค้าเกษตรแบบใช้สารเคมีท้า
ให้ เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในเพาะปลูกสินค้าเกษตรปลอดภยั 
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
 ธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 
T๔.  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็นเส้นทางระบาย ท้า
ให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภยัซ้้าซากในบาง
 พื้นที่ 
T๕.  ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก
 ส่งผลให้ทายาทเกษตรกรมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
T๖.  โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ท้า
ให้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่าย
 ด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัย ฯ 
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วิสัยทัศน์ (Vidion) 
 “อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมาตรฐาน พัฒนาด้วยเทคโนโลยี   และเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เขม้แข็งและมีคุณภาพ 

2. ก ากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยระบบเทคโนโลยี่และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพ่ือดูแลและเฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
 
           โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
เพ่ื อส่ งเสริ มและพั ฒ นา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้
ได้รับการรับรองและแสดง
เครื่ อ งหมายการรั บ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) รวมถึงการติดตามการ
รักษาคุณภาพเพ่ือให้สินค้า 
OTOP เป็นที่ยอมรับและเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

สถานประกอบการได้รับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับศักยภาพปัญหา 
และความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 

ราย 
 
 
 
 

 
 

 

2 2 2 2 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในภมิูภาค 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
ส่งเสริม พัฒนาธรุกิจ
อุตสาหกรรมในระดับจังหวัด
ให้มีโครงสร้างการผลิตที่
สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก
อย่างยั่งยืน โดยสามารถ
บริหารจดัการธรุกิจให้มีผลิต
ภาพสูงขึ้น ลดการพ่ึงพา
เศรษฐกิจนอกประเทศ  
ส่งเสริมการผลติและการใช้
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุ
มน (มผช.) 
 

ผู้ประกอบการในระดับจังหวดัมี
โครงสร้างการผลิตทีส่ามารถรองรับ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจด้วย
การบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลติ
ภาพสูงขึ้น 
  

ราย 100 100 100 100 

 
 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 
 OPOAI 4.0 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับสถานประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในส่วน
ภูมิภาค  
 

สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาที่
สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา 
และความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยการพัฒนาที่ 
มุ่งเน้นการน านวัตกรรม 
เทคโนโลย ี

 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพ่ือดูแลและเฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการสรา้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สถาน 
ประกอบการและส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้องใน 
รูปแบบเครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวัง 
การเกิ ดผลกระทบด้ าน
มลพิษสิ่งแวดล้อมของ 
สถานประกอบการ 
2 . เ พ่ื อ ให้ เค รื อ ข่ า ย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 
มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เครือข่ายอย่างเข้มแข้งและ 
ยั่งยืน 
 

เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้รบั
การพัฒนาด้านความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 

80 80 80 80 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



 
ส่วนที่ 5 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560 – 2564 
อก. สปอ.และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

 

 
 

 แผนยุทธศาสตร์ อก.  
ปี 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์ สปอ.  
ปี 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 - 
2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด 
ปี 2560 - 2564 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

    

พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรมไทย
ขับคลื่อนด้วยนวัตกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจโลก ภายในปี 2564 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม      
แหล่งการลงทุนอุตสาหกรรม 
นวัตกรรม (ครัวสุขภาพไทย) 
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าที่ยั่งยืนกลยุทธ์
  

อ่างทองเมืองน่าอยู่ 
น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที่มีมาตรฐาน 
พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 
1 

 ปร
ะ 

      

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง  ให้เติบโตและเข้มแข็ง 
 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนาส่งเสริมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เกษตร 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 
2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้

เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
สถานประกอบการ และ
ผู้ประกอบการ SME ภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจบริการตอบสนอง
ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

 พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ของอุตสาหกรรม 
แปรรูปสินค้าการเกษตร 
วิสาหกิจและชุมชน 

 

53 



 

 
 

 

 แผนยุทธศาสตร์ อก.  
ปี 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์ สปอ.  
ปี 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 - 
2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด 
ปี 2560 - 2564 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 
3 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 4
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 3
 

    
การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

พัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน เพ่ือลดต้นทุนภาค
เกษตรภาคอุตสาหกรรม และ 

SME ในกลุ่มจังหวัด 

 -พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคม
มั่นคง และเป็นสุข 
 -ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เสริมสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรมสะอาดอย่างมี
ส่วนร่วม 
 

 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 
4 

 ปร
ะ 

      

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ  มีคุณภาพ 
 

1. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 6 
ภาคผนวก 

 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยนโยบายรัฐบาลฉบับนี้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า

ด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก

ส าคัญ และใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 

แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชน มาเป็นแนวทางการ

ก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย11 ด้าน ซึ่งมี 5 นโยบายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 
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ประเด็นส าคัญตามมตแิละข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ 
นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีข้อสั่งการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

กฎหมาย การต่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นส าคัญตามมติและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความ 

สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสรุปพอสังเขป 
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กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบหลักการของการวางแผนฯ 12 ได้น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน มุ่งสู่ประเทศที่มีรายได้

สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดีสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมี

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
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