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ค าน า 
  
 แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล

เพ่ือการพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมความต้องการเชิงพ้ืนที่ และการประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  
ในระยะที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และทิศทางการพัฒนาตามกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 และ
ส่วนที่ 3 บัญชีรายการชุดโครงการ 

ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม 
คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ได้กรุณาเสียสละเวลาในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองในระยะ 5 ปี ต่อไป 
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ประวัติความเป็นมา    

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองแล้ว  
แต่เป็นเมืองไม่ใหญ่โตหลักฐานที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ คูเมือง ที่บ้านคูเมือง ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา 
ซึ่งนายบาศ  เซอลีเอ นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ส ารวจพบและสันนิษฐานว่าเป็น
เมืองโบราณ สมัยทวาราวดี ปัจจุบันนี้บ้านคูเมืองอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแสวงหาไปทางทิศเหนือ 4 กิโลเมตร 
และสมัยสุโขทัยก็เข้าใจว่ามีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเช่นกัน สันนิษฐานได้จากวัดร้าง ซึ่งมีอยู่หลายวัด แสดงว่า
สร้างในสมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาระยะต้น ๆ สันนิษฐานว่าอ่างทอง คงเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา
เพ่ิงจะยกฐานะเป็นเมืองมีชื่อว่า “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2127 โดยในพระราชพงศาวดาร 
ได้กล่าวถึงชื่อเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นครั้งแรกว่าสมเด็จพระนเรศวร เมื่อครั้งยังทรงเป็นมหาอุปราชและสมเด็จ
พระเอกาทศรถได้เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาพระสิม ที่เมืองสุพรรณบุรี พระองค์ได้เสด็จโดยทางเรือจาก
กรุงศรีอยุธยา ไปท าพิธีเหยียบชิงชัยภูมิฟันไม้ข่มนามที่ต าบลลุมพลี แล้วเสด็จไปประทับที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
อันเป็นที่ชุมพลจึงสันนิษฐานว่า เมืองวิเศษชัยชาญ ได้ตั้งเป็นเมืองในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ตัวเมืองวิเศษชัยชาญ 
สมัยตั้งอยู่ทางล าน้ าน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอวิเศษชัยชาญในปัจจุบัน แต่อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการ
อ าเภอวิเศษชัยชาญไปประมาณ 3 กิโลเมตร หมู่บ้านตรงนั้นปัจจุบันยังเรียกว่า  “บ้านจวน” แสดงว่าเป็นที่ตั้ง
จวนเจ้าเมืองเดิม ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแห ตรงวัดไชยสงคราม (วัดกระเชา) 
ฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาในท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า    
ย้ายมาแต่ พ.ศ. ใด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น “เมืองอ่างทอง” ส่วนเมืองวิเศษชัยชาญยังคงเป็นเมืองอยู่ตลอดมาจนถึง 
พ.ศ. 2439 จึงลดลงเป็นอ าเภอเรียกว่า อ าเภอไผ่จ าศีล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอวิเศษชัยชาญ จนถึงปัจจุบันนี้ 

  ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2539 ก็ย้ายตัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากต าบลบ้านแห มาตั้งอยู่ที่
ต าบลบางแก้ว ท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้ เมืองอ่างทองในสมัย   
กรุงศรีอยุธยาเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าหลายครั้ง เฉพาะการรบครั้งส าคัญ ๆ มีดังนี้
เมื่อ พ.ศ.2128 พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ สมเด็จพระนเรศวร
กับพระเอกาทศรถ ยกกองทัพไปถึงต าบลป่าโมกก็พบทหารพม่าซึ่งส่งมาเที่ยวรังแกราษฎร ทางเมืองวิเศษชัยชาญ
จึงได้เข้าโจมตีจนทหารพม่าล่าถอยไป พระเจ้าเชียงใหม่จึงจัดกองทัพยกลงมา สมเด็จพระนเรศวรจึงด ารัสสั่งให้
พระราชมนูคุมกองทัพขึ้นไปลาดตระเวน กองทัพพระราชมนูไปปะทะกับกองทัพพม่าที่บ้านบางแก้ว  สมเด็จ
พระนเรศวรเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแหจึงด ารัสให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งให้พระราชมนูให้ท าเป็นล่าทัพถอยกลับมา     
แล้วพระองค์กับพระอนุชา ก็จะโอบล้อมรุกไล่ทัพพม่าแตกทั้งทัพหน้าและทัพหลวง จนถึงที่ตั้งทัพพระเจ้าเชียงใหม่
ที่บ้านสระเกศ กองทัพพระเจ้าเชียงใหม่จึงแตกพ่ายกลับไป ปัจจุบันบ้านสระเกศ เปลี่ยนเป็น ต าบลไชยภูมิ 
ขึน้อยู่กับอ าเภอไชโย ส าหรับบ้านแหและบ้านบางแก้ว ก็เป็นต าบลของอ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน พ.ศ. 2130 
คราวพระเจ้ากรุงหงสาวดียกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทหารไทยได้เอาปืนใหญ่ลงเรือส าเภาขึ้นไประดมยิง
ค่ายหลวงพระเจ้าหงสาวดี จนพระเจ้าหงสาวดีทนไม่ไหวต้องรีบถอยทัพหลวงกลับขึ้นไปตั้งที่ป่าโมก สมเด็จ 
พระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จโดยขบวนทัพเรือตามตีกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดี ไปจนถึง
ป่าโมก จนพม่าแตกพ่ายถอยทัพกลับไป (ป่าโมกท่ีกล่าวนี้ ปัจจุบันเป็นอ าเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง) 
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  เนื่องจากจังหวัดอ่างทองสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นยุทธภูมิระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าหลายครั้ง
จึงมีบรรพบุรุษของชาวจังหวัดอ่างทอง ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญในการรบกับพม่าที่สมควรยกย่องเทิดทูน       
เป็น “วีรชนของชาวจังหวัดอ่างทอง” ก็คือ นายดอก ชาวบ้านกรับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล แห่งแขวงเมือง
วิเศษชัยชาญ ทั้งสองได้ไปร่วมกับผู้รักชาติชาวไทยอีก 400 คนเศษ สู้รบกับพม่าอยู่ที่ค่ายบางระจัน ซึ่งสมัยนั้น  
อยู่ในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (ปัจจุบันคือ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) วีรกรรมอันกล้าหาญชาญชัย 
ของนักรบไทยค่ายบางระจันสมัยนั้นเป็นที่ประทับใจ และภาคภูมิอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตลอดจนทุกวันนี้
ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่นายดอกแก้วและนายทองแก้ว   
ไว้ที่บริเวณวัดวิเศษชัยชาญอ าเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ 
พระราชด าเนินมาทรงกระท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2520  

ส าหรับประวัติค าว่า “อ่างทอง” พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชุคุปต์) สมุห์เทศาภิบาลมณฑลอยุธยา 
สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ “บางทองค า” และแม่น้ าประค าทอง ซึ่งอยู่บริเวณที่ตึกศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน 
แต่ก็มีผู้สันนิษฐานอีกว่า น่าจะเป็นเพราะเมืองอยู่ที่ลุ่ม มีลักษณะคล้ายอ่าง และเป็นอู่ข้าวอู่น้ า ซึ่งในสมัยโบราณ
ถือกันว่าดินแดนใด ถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็เปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์เป็นเมืองเงิน เมืองทอง
การตั้งชื่อเมืองอ่างทอง น่าจะมาจากลักษณะพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)    
 

 

ตราประจ าจังหวัดอ่างทอง 

 

ตราประจ าจังหวัดอ่างทอง คือ รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว  
รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว หมายถึง จังหวัดอ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ า  
ภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์  
ของจังหวัด และในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว ซึ่งหมายถึงการท านา อาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้  
 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัดอ่างทอง 

ค าขวัญประจ าจังหวัด เป็นค าขวัญที่แต่งขึ้นเพ่ือบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจและความโดดเด่น 
ที่มีอยู่ในจังหวัด โดยจังหวัดอ่างทองได้แต่งค าขวัญประจ าจังหวัดว่า 

“พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง  

โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานท ากลองเมืองสองพระนอน” 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัดอ่างทอง  
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
 

มะพลับ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyrosmalabarica (Desr.) Kostel) 
เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบเดี่ยวที่อยู่ในวงศ์ Ebenaceae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับ
ต้นตะโก ต้นมะพลับนั้นมีดอกขนาดเล็กและก็มีผล ที่ค่อนข้างกลม แต่ถ้าสุกแล้ว
สามารถกินได้มีรสชาติอร่อย ต้นมะพลับนอกจากมีผลที่กินได้แล้วยังมีคุณค่า
ในทางสมุนไพรสูงมากด้วย มะพลับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย ก าหนด 
ปลูกไว้ทางทิศใต้ เชื่อกันว่าการปลูกต้นมะพลับในบริเวณบ้านจะท าให้ร่ ารวยยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
ปลาประจ าจังหวัดอ่างทอง  

 
ปลาประจ าจังหวัด 

 
ปลาตะเพียนทอง (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbonymusaltus (Gunther, 
1868)) 
ประวัติความเป็นมา : อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีรูปร่าง

คล้ายปลากระแห (B. schwanenfeldi) ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน เชื่อว่าเป็นปลามงคลตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน 
และยังเป็นปลาในวรรณคดีไทยแต่โบราณกาล ดังกาพย์แห่เรือ ตอนแห่ชมปลา พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ไชยเชษฐสุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง กวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย "ตะเพียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้อง  
ห่มตาดพราย" อีกท้ังยังเป็นต้นแบบในการสานเป็นปลาตะเพียนทองใบลาน 

 
ลักษณะทั่วไป : มีเกล็ดตามล าตัวแวววาวสีเหลืองทองเหลือบแดงหรือส้ม ครีบหางเป็นสีส้มหรือสีแดงสด  
ปลาตะเพียนทองมีเกล็ดใหญ่กว่าปลากระแห และครีบหลัง ครีบหางไม่มีแถบสีด า ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร จัดเป็นปลาชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และที่ส าคัญยังมีชื่อพ้องกับจังหวัด
อ่างทอง คือค าว่า "ทอง" 

 
ถิ่นอาศัย : ปลาตะเพียนทองเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดี มีถิ่นก าเนิดในน่านน้ าจืด พบชุกชุมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อ่างทอง ในล าน้ าเจ้าพระยาและล าน้ าน้อย โดยเฉพาะแหล่งปลาหน้าวัดทุกแห่งในเขตจังหวัดอ่างทอง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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สารบัญ 

                    หน้า 

1. บทสรุปผู้บริหาร 1 

2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 2  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด 

3. สาระส าคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 3 
3.1 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 3 

3.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 3 
3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 13 

1) ด้านเศรษฐกิจ 13 
2) ด้านสังคมและความมั่นคง 44 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 56 

3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 59 
3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 80 

3.2 ประเด็นการพัฒนา 84 
3.2.1 บทวิเคราะห์ 84 
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 91 
3.2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 92 
3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 92 

1) ประเด็นการพัฒนา 
2) วัตถุประสงค์ 
3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
4) แนวทางการพัฒนา 
5) แผนงานและโครงการส าคัญ 95 

(1) แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการส าคัญของจังหวัด (แบบ จ.1) 95 
(2) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ จ.1-1) 101 

4. ภาคผนวก 
4.1 ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
4.2 ภาคผนวก ข สรุปผลการการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566- 2570)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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สารบัญภาพ 

                    หน้า 
ภาพที่ 1 เส้นทางคมนาคมของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามเขตการปกครอง 4 
ภาพที่ 2  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามของตามอ าเภอและต าบล 5 
ภาพที่ 3  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งน้ า 9 
ภาพที่ 4  ทรัพยากรแร่ของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งการใช้ประโยชน์ 10 
ภาพที่ 5 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 12 
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สารบัญตาราง 

                    หน้า 
ตารางที่ 1  ลักษณะของเขตการปกครองและพ้ืนที่จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2564 5 
ตารางที่ 2 ลักษณะของประชากรและครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2563 6 
ตารางที่ 3  อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2554 – 2563 8 
ตารางที่ 4  จ านวนแหล่งทรายจ าแนกตามการกระจายตัวและเนื้อท่ีของจังหวัดอ่างทอง 11 
ตารางที่ 5 จ านวนชุดดินในพื้นท่ีจ าแนกตามเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง 11 
ตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามรายอ าเภอ 12 
ตารางที่ 7 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้ 14 
 จ าแนกตามจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 8  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559 (บาทต่อปี) 15 
ตารางที่ 9  ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ า ปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน 16 
ตารางที่ 10  ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2559r– 2562p 17 
ตารางที่ 11  จ านวนพื้นที่ เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิตของการท านาข้าวเป็นรายปี  2553 – 2563 20 
ตารางที่ 12  จ านวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปีจ าแนกตามอ าเภอ ปี 2563 20 
ตารางที่ 13 จ านวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปรังจ าแนกตามอ าเภอ ปี 2563 21 
ตารางที่ 14  จ านวนต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ จ าแนกตามสถานการณ์แนวโน้ม 2556 – 2563 21 
ตารางที่ 15  จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเก่ียวและผลผลิต ของอ้อยโรงงาน ปี 2557 – 2563 23 
ตารางที่ 16  จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเก่ียวและผลผลิต ของมันเทศ ปี 2557 – 2563 23 
ตารางที่ 17  จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเก่ียวและผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2558– 2563 24 
ตารางที่ 18  จ านวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตรด้านพืช (ไม้ยืนต้น) ปี  2561 – 2563 24 
ตารางที ่19  จ านวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตรด้านพืช ปี 2561 – 2563 25 
ตารางที่ 20  ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ปี 2560 – 2563 33 
ตารางที่ 21  ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง ปี 2560 -2563 34 
ตารางที่ 22  จ านวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม พ.ศ. 2555 – 2563 36 
ตารางที่ 23  จ านวนสหกรณ์จ าแนกตามประเภทของสหกรณ์และอ าเภอ พ.ศ. 2563 37 
ตารางที่ 24  จ านวนกลุ่มและสมาชิกของสถาบันเกษตรกรจ าแนกรายอ าเภอ 37 
ตารางที ่25 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2559r– 2562p  38 
ตารางที่ 26  จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  40 
 พ.ศ.  2556 – 2558 
ตารางที่ 27  จ านวนรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2555 – 2563 41 
ตารางที่ 28  สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2559 – 2563 43 
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตาม 44 
 ปีการศึกษา 2559 – 2563 
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 45 
ตารางที่ 31  จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ.2557 – 2563 45 
ตารางที่ 32  จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พ.ศ. 2554 – 2560 48 
ตารางที่ 33  จ านวนประชากรของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2553 – 2562 49 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

                    หน้า 
ตารางที่ 34 จ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ พ.ศ. 2559 – 2563 49 
ตารางที่ 35  ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค พ.ศ. 2559 – 2563 51 
ตารางที่ 36  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคมะเร็งทั่วไปต่อประชากรแสนคน 52 
 ปี 2559 – 2563 
ตารางที่ 37  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน 52 
 ปี 2559 – 2563 
ตารางที่ 38  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ต่อประชากรแสนคน 53 
 ปี 2559 – 2563 
ตารางที่ 39  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งต่อประชากรแสนคน 53 
 ปี 2559 – 2563 
ตารางที่ 40 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน  53 
 ปี 2559 – 2563 
ตารางที่ 41  การวัดผลคุณภาพอากาศจ าแนกเป็นรายปี พ.ศ. 2560 – 2563 57 
ตารางที่ 42  ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง 57 
ตารางที่ 43 ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจของประชาชนและแนวทางการแก้ปัญหา 58 
 จ าแนกตามพ้ืนที่ 
ตารางที่ 44 ความต้องการด้านสังคมและความม่ันคงของประชาชนและแนวทางการแก้ปัญหา 66 
 จ าแนกตามพ้ืนที่ 
ตารางที่ 45 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนและแนวทาง 74 
 การแก้ปัญหา จ าแนกตามพ้ืนที่ 
ตารางที่ 46 จ านวนงบประมาณเพ่ือการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ  79 
 พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 47  จ านวนงบประมาณเพ่ือการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ  80 
 พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 48  จ านวนงบประมาณเพ่ือการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ  81 
 พ.ศ. 2563 
ตารางที่ 49  จ านวนงบประมาณเพ่ือการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ  82 
 พ.ศ. 2564  
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สารบัญแผนภูม ิ

                    หน้า 
แผนภูมิที่ 1  ผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจ าแนกตามสาขาการผลิตที่ส าคัญ พ.ศ. 2562 13 
แผนภูมิที่ 2  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจ าแนกตามสาขาการผลิต  14 
 พ.ศ. 2556 – 2562 
แผนภูมิที่ 3  มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 15 
 จ าแนกตามจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 
แผนภูมิที่ 4  มูลค่าและอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตรกรรม  18 
 พ.ศ. 2556r– 2562p 
แผนภูมิที่ 5  อัตราการขยายตัวของดัชนี ผลผลิต ราคา และรายของภาคการเกษตร ปี 2559- 2563 18 
แผนภูมิที่ 6  อัตราการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตร (ด้านพืช) และสถานการณ์แนวโน้ม  19 
 ปี 2559 – 2563 
แผนภูมิที่ 7  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 26 
แผนภูมิที่ 8  อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ 27  
 สาขาปศุสัตว์ 
แผนภูมิที่ 9  ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายไก่ไข่ ปี 2555 – 2563 28 
แผนภูมิที่ 10  ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายไก่เนื้อ ปี 2555 – 2563 29 
แผนภูมิที่ 11  ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายโคเนื้อ ปี 2555 – 2563 29 
แผนภูมิที่ 12  ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายสุกร ปี 2555 – 2563 30 
แผนภูมิที่ 13  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 31 
แผนภูมิที่ 14  อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้  32 
 และดัชนีรายได้สาขาประมง 
แผนภูมิที่ 15  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 35 
แผนภูมิที่ 16  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการผลิตรวม พ.ศ. 2556 – 2562 39 
แผนภูมิที่ 17  การวิเคราะห์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 42 
แผนภูมิที่ 18  อัตราการเพ่ิมเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากร พ.ศ. 2551 – 2563 50 
แผนภูมิที่ 19  อัตราการเกิดและอัตราการตายต่อของประชากรจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2547 – 2563 51 
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2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด 
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3. สาระส าคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 
3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุํม ลักษณะคล๎ายอํางไมํมีภูเขา ไมํมีปุาไม๎ ดินเป็นดิน

เหนียวปนทราย พ้ืนที่สํวนใหญํเหมาะแกํการท้านาข๎าว ท้าไรํ และท้าสวน มีแมํน้้าสายส้าคัญไหลผําน 2 สาย 
คือ แมํน้้าเจ๎าพระยา และแมํน้้าน๎อย  

โดยแมํน้้าเจ๎าพระยาไหลผํานจังหวัดอํางทองจากทิศเหนือไปทิศใต๎ ระยะทางยาวประมาณ 40 
กิโลเมตร  ซึ่งกระแสน้้าจะไหลผํานอ้าเภอคํายบางระจัน อ้าเภอพรหมบุรี และอ้าเภอทําช๎าง จังหวัดสิงห์บุรี 
และผํานพื้นที่อ้าเภอไชโย อ้าเภอเมืองอํางทอง และอ้าเภอปุาโมก จากนั้นไหลเข๎าสูํเขตท๎องที่อ้าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

สํวนแมํน้้าน๎อยเป็นแมํน้้าที่แยกจากแมํน้้าเจ๎าพระยา ผํานจังหวัดอํางทองจาก ทิศตะวันออก ไปทิศใต๎  
ไหลผํานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และผํานเข๎าเขตจังหวัดอํางทองที่ต้าบลองครักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง ไหลผําน
อ้าเภอวิเศษชัยชาญ แล๎วไหลออกจากจังหวัดอํางทองที่ต้าบลหลักแก๎ว อ้าเภอวิเศษชัยชาญ แล๎วเข๎าสูํพ้ืนที่
อ้าเภอผักไหํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตํอไป รวมระยะทางที่ไหลผํานจังหวัดอํางทองประมาณ 50 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังพบวําจังหวัดอํางทองยังมีคลองธรรมชาติและคลองที่ได๎ท้าการขุดขึ้น อีกหลายสายเชื่อมโยง
ระหวํางแมํน้้าเจ๎าพระยาและแมํน้้าน๎อย เพ่ือการเกษตรและ อุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่ือการระบายน้้า 

1) ขนาดและพื้นที่ 
มีพ้ืนที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  605,232.50 ไรํ 

2) ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดจังหวัดอํางทองตั้งอยูํในกลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด๎วย 6 จังหวัด ได๎แกํ                

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอํางทอง  
หํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับอ้าเภอคํายบางระจัน อ้าเภอทําช๎าง อ้าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ทิศตะวันออก ติดกับอ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอมหาราช อ้าเภอบ๎านแพรก  
                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอทําวุ๎ง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้ ติดกับอ้าเภอผักไหํอ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดกับอ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ้าเภอศรีประจันต์ อ้าเภอสามชุก 
              อ้าเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 
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3) การคมนาคม 
พิจาณาลักษณะของข๎อมูลการคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัดอํางทอง พบวํา สามารถเดินทางได๎ทั้งทางบก

และทางน้้า การคมนาคมทางบก เดินทางโดยรถยนต์ ได๎ 3 เส๎นทาง ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1  เส๎นทางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานคร 

แยกเข๎าเส๎นทางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 32 (บางปะอิน - พยุหะคีรี) ผํานอ้าเภอบางปะอิน – บางปะหัน – อยุธยา - 
อํางทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป็นระยะทางท่ีใกล๎ที่สุด 

เส้นทางที่ 2 เส๎นทางตัดใหมํข๎ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล๎า - ตลิ่งชัน เข๎าทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 340 (บางบัวทอง - ชัยนาท) ผํานจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี – อยุธยา – สุพรรณบุรี - อํางทอง  
รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 

เส้นทางที่ 3 เส๎นทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผํานอ้าเภอปากเกร็ด เข๎าทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 3111 ผํานอ้าเภอบางไทร-อ้าเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใช๎เส๎นทางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 309 
(วังน๎อย - สิงห์บุรี) เข๎าอ้าเภอปุาโมก - อํางทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร   

นอกจากนี้ยัง พบวํา การคมนาคมทางน้้า นั้นยังสามารถใช๎ได๎ 2 เส๎นทาง คือแมํน้้าเจ๎าพระยา 
และแมํน้้าน๎อย  

ภาพที่ 1 เส้นทางคมนาคมของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามเขตการปกครอง 
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4) เขตการปกครอง 
แบํงเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 73 ต้าบล 513 หมูํบ๎าน มีราชการบริหารสํวนภูมิภาค 

ประกอบด๎วยสํวนราชการประจ้าจังหวัด จ้านวน 32 สํวนราชการ 7 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองอํางทอง อ้าเภอไชโย  
อ้าเภอปุาโมก อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอแสวงหา อ้าเภอวิเศษชัยชาญ และอ้าเภอสามโก๎ ราชการบริหารสํวนกลาง
ประกอบด๎วย 41 สํวนราชการ และหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ 11 หนํวยงาน และราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น
ประกอบด๎วย องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลเมือง 1 แหํง เทศบาลต้าบล 20 แหํง องค์การบริหาร
สํวนต้าบล 43 แหํง 

ตารางท่ี 1 ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2564 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ลักษณะของเขตการปกครอง 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
เมืองอํางทอง 102.846 14 81  3 8 
ว ิเศษชัยชาญ 224.702 15  126  7 9 
โพธ ิ์ทอง 219.414 15  110  5 9 
ปุาโมก 80.854 8 47  1 6 
ไชโย 72.326 9 51  2 3 
แสวงหา 181.341 7 61  2 6 
สามโก ๎ 86.889 5 37  1 2 

รวม 968.372 73  513  21 43 

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอํางทอง , 2564 

ภาพที่ 2  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามของตามอ าเภอและต าบล 
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5) จ านวนครัวเรือน 
จังหวัดอํางทอง มีประชากร 279 ,654 คน เป็นชาย 134,095 คน เป็นหญิง 145,559 คน   

และมีจ้านวนครัวเรือน 99,928 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.79 คนตํอครัวเรือน และ
โครงสร๎างของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได๎จากความสัมพันธ์ลักษณะการอยูํอาศัยของ
ครัวเรือน  คือ การที่บุคคลที่อยูํและกินรํวมกันในสถานที่อยูํอาศัยเดียวกัน กลําวคือ ถ๎าบุคคลที่อยูํและกินรํวมกัน
มีเฉพาะรุํนพํอแมํ กับรุํนลูกที่ยังไมํแตํงงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุํน) ถ๎ามีทั้งรุํนปูุยํา/ตายาย 
รุํนพํอแมํและรุํนลูก/รุํนหลานด๎วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุํน หรือมากกวํา)   

ตารางท่ี 2 ลักษณะของประชากรและครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2563 
หน่วย : คน 

อ าเภอ 
ลักษณะของประชากร ความหนาแน่น 

(คน/ ตร.กม.) รวม ชาย หญิง ครัวเรือน 
เมืองอํางทอง 55,965 26,559 29,406 23,379 544.16 
ว ิเศษชัยชาญ 64,655 30,932 33,723 23,831 287.74 
โพธ ิ์ทอง 52,292 24,886 27,406 18,775 238.33 
ปาุโมก 27,794 13,265 14,529 10,258 343.76 
ไชโย 22,614 10,927 11,687 7,492 312.67 
แสวงหา 34,166 16,672 17,494 11,219 188.41 
สามโก ๎ 19,098 9,152 9,946 6,337 219.80 

รวม 276,584 132,393 144,191 101,291 285.62 

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอํางทอง , 2564 
จ้านวนประชากร/2: ไมํรวมประชากรแฝง 

พิจารณา จ้านวนประชากรในแตํละอ้าเภอตํอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นรายอ้าเภอ พบวํา
อ้าเภอเมืองอํางทอง มีประชากรหนาแนํนมากที่สุด เทํากับ 547.56 (คน/ตร.กม.) รองลงมาอ้าเภอปุาโมก      
มีจ้านวนขนาดของความหนาแนํน เทํากับ 347.50 (คน/ ตร.กม.) อันดับถัดมาอ้าเภอไชโย ประชากรหนาแนํน 
เทํากับ 313.11 (คน/ตร.กม.) อ้าเภอวิเศษชัยชาญ มีความหนาแนํน ประชากรเทํากับ 292.36 (คน/ตร.กม.) 
อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอสามโก๎ มีขนาดความหนาแนํนของประชากรที่ใกล๎เคียงกันเทํ ากับ 242.56 และ 
220.83 (คน/ตร.กม.) ตามล้าดับ โดยอ้าเภอแสวงหา มีขนาดของความหนาแนํนน๎อยที่สุดคือ มีความหนาแนํน
ของประชากรเทํากับ 190.22 (คน/ตร.กม.) 
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6) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปลักษณะอากาศของจังหวัดอํางทองอยูํภายใต๎อิทธิพลของมรสุม   

2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในชํวงฤดูหนาว ท้าให๎
จังหวัดอํางทองประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห๎ง  กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ซึ่งพัดปกคลุมในชํวงฤดูฝน     
ท้าให๎มีฝนและอากาศชุํมชื้น พิจารณาตามลักษณะลมฟูาอากาศของประเทศไทย แบํงฤดูกาลของจังหวัดอํางทอง 
ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

 
 
(1) ฤดูหนาว  เริ่มตั้ งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่ ง เป็นฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและแห๎งจะแผํลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในชํวงนี้แตํเนื่องจากจังหวัดอํางทองอยูํในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง       
จากประเทศจีนที่แผํลงมาปกคลุมในชํวงฤดูหนาวจะช๎ากวําภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให๎       
มีอากาศหนาวเย็นช๎ากวําสองภาคดังกลําว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต๎นไป 

(2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยํอมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร๎อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท้าให๎มีอากาศร๎อนอบอ๎าวทั่วไป โดยมีอากาศร๎อนจัดในเดือนเมษายน 

(3) ฤดู ฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นชํวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎
พัดปกคลุมประเทศไทย รํองความกดอากาศต่้าที่พาดผํานบริเวณภาคใต๎ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผําน
บริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล้าดับในระยะนี้ ท้าให๎มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต๎นไป
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นชํวงที่มีความชื้นสูง 

อุณหภูมิ 
จังหวัดอํางทองเป็นจังหวัดในภาคกลางและมีอุณหภูมิคํอนข๎างสูง จึงมีอากาศร๎อนอบอ๎าวในฤดูร๎อน 

สํวนในฤดูหนาวไมํหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยประมาณ 
22 - 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มี
อากาศร๎อนจัดในรอบปีสํวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม 

ฝน 
ฝนที่ตกในจังหวัดอํางทองมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีอยูํในเกณฑ์น๎อย ซึ่งเป็นฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตก

เฉียงใต๎ในชํวงฤดูฝนเป็นสํวนใหญํ และบางปีในชํวงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผํานเข๎ามาในบริเวณจังหวัดอํางทอง 
หรือใกล๎เคียงท้าให๎ฝนตกเพ่ิมขึ้นอีกปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร และมีจ้านวน
วันฝนตกประมาณ 84 วันตํอปี เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 500 – 700 
มิลลิเมตร และมีจ้านวนวันฝนตก 84 วัน 

พายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร๎อนที่เคลื่อนผํานเข๎ามาในบริเวณภาคกลางและจังหวัดอํางทอง สํวนใหญํเป็นพายุ

ดีเปรสชั่นที่อํอนก้าลังลงจากพายุโซนร๎อนและมีความรุนแรงไมํมากนัก แตํอาจสํงผลให๎มีฝนตกหนักและเกิดน้้าทํวม
บางพ้ืนที่ รวมถึงเกิดความเสียหายตํอสาธารณูปโภคตําง ๆ ได๎ 

จากสถิติในคาบ 66 ปีตั้งแตํ พ.ศ. 2494 – 2559 พบวํามีพายุหมุนเขตร๎อนเคลื่อนผํานจังหวัดอํางทอง 
ทั้งหมด 2 ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผํานมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข๎ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก 
(2494) และเดือนกันยายน 1 ลูก (2528)  



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน๎า 8 
 

 

ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอํางทอง เนื่องจากจังหวัดอํางทองไมํมีสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงใช๎
ข๎อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ซึ่งเป็นสถานีใกล๎เคียงเป็นข๎อมูลอ๎างอิงในการสรุปลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทั่วไปของสภาพอากาศ  

ตารางท่ี 3 อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2554 - 2563 

ป ี
อุณหภูม ิ ความกด 

อากาศเฉลี่ย 

ความชื้นสัมพัทธ ์
ปริมาณฝน 

จ านวนวัน 
ที่ฝนตก 

ปริมาณฝน 
สูงสุด 

วันที่ปริมาณ 
ฝนสูงสุด เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ าสดุ เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยต่ าสดุ 

2554 32.9 24.2 1,008.4 87.7 55.8 1,270.6 117 115.2 5 ตุลาคม 

2555 33.9 25.0 1,008.2 90.9 56.9 1058 107 80.5 23 กันยายน 

2556 33.8 24.5 1,008.9 84.0 51.0 1126 95 74.4 11 กันยายน 

2557 34.2 24.5 1,009.5 87.0 49.7 914 96 90.7 14 กันยายน 

2558 34.7 24.9 999.1 87.7 49.3 1185 100 117.9 2 ตุลาคม 

2559 37.1 21.6 1,009.3 85.8 49.0 1,140.2 98 85.2 29 ตุลาคม 

2560 33.9 24.9 1,009.8 79.9 49.0 1,282.4 113 97.2 5 มกราคม 

2561 33.8 24.9 1,009.3 85.2 49.4 1,283.0 111 77.2 26 กุมภาพันธ์ 

2562 34.7 25.2 1,008.7 88.6 53.6 790.1 84.0 88.7 21 กุมภาพันธ์ 

2563 35.1 25.3 1,009.2 75.5 56.8 850.8 79.0 299.6 18 มกราคม 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุร ี, 2563 

7) สภาพป่าไม้ 
การใช๎ประโยชน์ที่ดินสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จ้าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของ

เอกชนและของสํวนราชการตําง ๆ ท้าให๎จังหวัดอํางทองไมํมี สภาพปุาไม๎  พ้ืนที่ปุาไม๎ สวนรุกขชาติ อุทยาน  
วนอุทยาน รวมทั้งพืชพันธุ์ปุาไม๎ชนิดตําง ๆ     

8) สภาพแหล่งน้ า 
จากสภาพแหลํงน้้าของจังหวัดอํางทอง เป็นพ้ืนที่ราบลุํม ลักษณะคล๎ายอํางไมํมีภูเขา ไมํมีปุาไม๎

มีแมํน้้าส้าคัญไหลผําน 2 สาย ได๎แกํ 
(1) แม่น้ าเจ้าพระยา เป็นแมํน้้าสายหลักเข๎าสูํจังหวัดอํางทองที่ อ้าเภอไชโย แล๎วไหลจาก    

ทิศเหนือไปทิศใต๎ โดยผํานอ้าเภอเมืองอํางทํอง อ้าเภอปุาโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร       
แตํไมํสามารถน้ามาใช๎เพ่ือการเกษตรได๎ ใช๎เพียงเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเทํานั้น    

(2) แม่น้ าน้อย เป็นล้าน้้าธรรมชาติ รับน้้าจากแมํน้้าเจ๎าพระยาเหนือเขื่อนเจ๎าพระยาไหลผําน
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข๎าสูํจังหวัดอํางทอง ที่ต้าบลองค์รักษ์ อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอวิเศษชัยชาญ รวม
ระยะทางที่ไหลผํานจังหวัดอํางทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหลํงน้้าส้าคัญเพ่ือการเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค ในเขตอ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้้าให๎อยูํเต็มฝั่ง
พร๎อมที่จะน้าน้้ามาสูํพื้นที่การเกษตรได๎โดยสะดวก 
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นอกจากนี้ ยังมีแหลํงน้้าประเภท ห๎วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยูํกระจัดกระจายทั่วไป ดังนี้ 
- มีห๎วย  จ้านวน  7  แหํง - มีหนอง  จ้านวน  76  แหํง 
- มีคลอง  จ้านวน  62  แหํง - มีสระ  จ้านวน  87  แหํง  
- มีบึง  จ้านวน  28  แหํง  

ภาพที่ 3 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งน้ า 

 
 

9) สภาพหินและแร่ธาตุ  
ลักษณะของสภาพหินและแรํธาตุ หรือธรณีวิทยาของจังหวัดอํางทอง กํอให๎เกิดเป็นกลุํมแรํ     

หินทราย หรือทรายบก (Pit Sand or Bank Sand) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการสะสมตัว
ของทรายบริเวณทางน้้าโค๎งตัว ที่ตํอมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ท้าให๎ทางน้้าเดิมกลายเป็นบก และมีตะกอน
ชนิดอื่นปิดทับเป็นทราย ที่มีลักษณะกลม เกลี้ยง สะอาดประกอบด๎วยแรํควอตซ์ ซึ่งมีสํวนประกอบทางเคมีเป็น
ซิลิกาออกไซด์ เหล็กออกไซด์ แรํเฟลด์สปาร์เศษหิน เศษไม๎ และแรํอ่ืน ๆ ขนาดเล็กปะปนอยูํ จัดอยูํในกลุํมแรํ
เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 ทรัพยากรแร่ของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งการใช้ประโยชน์ 

 
ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , 2558 

 
และมีลักษณะการกระจายตัวของกลุํมแรํ ตามแนวแมํน้้าเจ๎าพระยาและแมํน้้าน๎อย บริเวณ

ตอนกลางของจังหวัดอํางทอง พ้ืนที่ 170.10 ตารางกิโลเมตร มีจ้านวน 9 แหลํง ดังนี้ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 จ านวนแหล่งทรายจ าแนกตามการกระจายตัวและเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง 

ที ่ แหล่งทราย การกระจายตัว 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
1 ปุาโมก อ้าเภอปุาโมก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ และอ้าเภอเมือง

อํางทอง 
และอ้าเภอเมืองอํางทอง 

87.74 
2 โพธิ์ทอง อ้าเภอโพธิ์ทอง 41.54 
3 สาวร๎องไห๎  ต้าบลสาวร๎องไห๎ อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 18.51 
4 บ๎านหนองถ้้า ต้าบลแสวงหา อ้าเภอแสวงหา 8.21 
5 บ๎านอบทม ต้าบลยี่ล๎น อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 4.92 
6 บ๎านคลองพูล ต้าบลบางจัก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ  2.93 
7 บ๎านหลักฟูา ต้าบลหลักฟูา อ้าเภอไชโย 2.45 
8 บ๎านทําควาย ต้าบลคลองขนาก อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 2.93 
9 บ๎านมํวงเจริญ

ผล 
ต้าบลสามโก๎ อ้าเภอสามโก๎ 0.87 

ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม , 2558 

10) สภาพดิน 
ดินของจังหวัดอํางทอง ประกอบด๎วย ดินชนิดตําง ๆ ทั้งหมด 7 กลุํมชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 

601,109 ไรํหรือร๎อยละ 99.319 ของเนื้อที่ทั้งหมดและเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1 ประเภท มีเนื้อที่ประมาณ 4,122 ไรํ 
หรือร๎อยละ 0.681 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

ตารางท่ี 5 จ านวนชุดดินในพื้นที่จ าแนกตามเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง 

ล าดับที่ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่
(ไรํ) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

1 ชุดดินอยุธยา 20,208.710 32.333940 
2 ชุดดินบางเลน 30,987.900 49.580650 
3 ชุดดินบางเขน 25,008.210 40.013130 
4 ชุดดินเชียงใหมํ 62,744.450 100.391100 
5 ชุดดินชัยนาท 59,161.480 94.658360 
6 ชุดดินก้าแพงแสน 8,037.488 12.859980 
7 ชุดดินนครปฐม 88,436.570 141.498500 
8 ชุดดินสรรพยา 25,522.650 40.836250 
9 ชุดดินสระบุรี 24.200 0.038735 
10 ชุดดินสิงห์บุรี 280,979.200 449.566700 
11 แหลํงน้้า 4,121.630 6.594613 

รวม 605,232.500 968.372000 

ที่มา:  ส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอํางทอง , 2561 
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เมื่อพิจารณาลักษณะของการใช๎ประโยชน์จากที่ดินของจังหวัดอํางทองเป็นรายอ้าเภอ (ภาพที่ 5) 
พบวําพ้ืนที่สํวนใหญํ ร๎อยละ75.64 ท้าการเกษตร ท้าไรํ ท้าสวน และท้าไรํนาสวนผสม พ้ืนที่ ที่ท้าการปลูกข๎าว 
รองลงมาใช๎เพ่ือการอยูํอาศัยร๎อยละ 23.66 และเป็นแหลํงน้้า ร๎อยละ 0.68 ดังนี้ (ตารางที่ 6)   

ตารางท่ี 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามรายอ าเภอ 
หน่วย : ไร่ 

อ าเภอ พื้นที่ทั้งหมด การเกษตร ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า 
เมืองอํางทอง 64,279 

 
52,831 10,972 476 

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

รวม 605,233 457,857 143,253 4,123 
ที่มา : ส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอํางทอง , 2561 

ภาพที่ 5 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
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3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

1.1) เศรษฐกิจภาพรวม 
 ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ปี 2562 ลดลงร๎อยละ 0.9 จากที่ขยายตัวร๎อยละ 1.3 ในปี 2561  

เป็นผลจากการผลิตภาคเกษตรลดลงร๎อยละ 3.0 เทียบกับที่ขยายตัวร๎อยละ 11.6 ในปี 2561 และการผลิต 
ภาคนอกเกษตรลดลงร๎อยละ 0.8 เทียบกับท่ีขยายตัวร๎อยละ 0.6 ในปี 2561  
 การผลิตภาคเกษตร ลดลงร๎อยละ 3.0 จากการขยายตัวร๎อยละ 11.6 ในปี 2561 เนื่องจากการเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข๎องลดลง ผลผลิตพืชหลักที่ลดลง ได๎แกํ ข๎าว ขณะที่การบริการทาง
การเกษตรลดลงเชํนกัน อยํางไรก็ตาม การเลี้ยงปศุสัตว์ชะลอตัวลง เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงไกํเนื้อการ
เลี้ยงโค และกระบือชะลอตัวลง สํวนการเลี้ยงสุกร ผลผลิตลดลงตํอเนื่อง ส้าหรับการประมงลดลงตํอเนื่องตาม
ผลผลิตประมงน้้าจืด 

แผนภูมิที่ 1 ผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจ าแนกตามสาขาการผลิตที่ส าคัญ พ.ศ. 2562 

 
 

การผลิตภาคเกษตร ลดลงร๎อยละ 3.0 จากการขยายตัวร๎อยละ 11.6 ในปี 2561 เนื่องจากการเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข๎องลดลง ผลผลิตพืชหลักที่ลดลง ได๎แกํ ข๎าว ขณะที่การบริการทาง
การเกษตรลดลงเชํนกัน อยํางไรก็ตาม การเลี้ยงปศุสัตว์ชะลอตัวลง เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงไกํเนื้อ    
การเลี้ยงโคและกระบือชะลอตัวลง สํวนการเลี้ยงสุกร ผลผลิตลดลงตํอเนื่อง ส้าหรับการประมงลดลงตํอเนื่อง
ตามผลผลิตประมงน้้าจืด   

การผลิตภาคนอกเกษตร การผลิตภาคนอกเกษตร ปี 2562 ลดลงร๎อยละ 0.8 จากที่ขยายตัวร๎อยละ 
0.6 ในปี 2561 เนื่องจากสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสํวนสูงที่สุด ลดลงร๎อยละ 5.2 เทียบกับที่ลดลงร๎อยละ 0.4 
ในปีกํอนหน๎า เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ฯ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ สาขาการผลิตอ่ืนที่ลดลง ได๎แกํ 
สาขากิจกรรมวิชาชีพฯ สาขาการศึกษา สาขาการกํอสร๎าง และสาขากิจกรรมด๎านสุขภาพฯ ลดลงร๎อยละ 5.7 
ร๎อยละ 0.2 ร๎อยละ 0.7 และร๎อยละ 0.9 ตามล้าดับ สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ได๎แกํ สาขาการขายสํงและการขายปลีกฯ 
ขยายตัวร๎อยละ 1.3 ชะลอลงจากร๎อยละ 4.1 ในปีกํอนหน๎า สาขาการบริหารราชการฯ ขยายตัวร๎อยละ 2.3 
ชะลอลงจากร๎อยละ 3.6 ในปี 2561 สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร๎อยละ 5.4 ชะลอลงจาก
ร๎อยละ 7.2 ในปีกํอนหน๎า สาขาที่พักแพและบริการด๎านอาหาร ขยายตัวร๎อยละ 5.6 ชะลอลงจากร๎อยละ 8.8 
ในป ี2561 สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ขยายตัวร๎อยละ 1.7 ชะลอลงจากร๎อยละ 11.8 
ในปีกํอนหน๎า และสาขาการประปาและการจัดการของเสีย ขยายตัวร๎อยละ 10.1 ชะลอลงจากร๎อยละ 20.0  
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ในปีกํอนหน๎า ส้าหรับสาขาการผลิตที่ขยายตัว ได๎แกํ สาขาไฟฟูา ก๏าซฯ ร๎อยละ 18.6 สาขาการขนสํงและ
สถานที่เก็บสินค๎า ร๎อยละ 8.5 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ร๎อยละ 2.1 สาขาการท้าเหมืองแรํ
และเหมืองหิน ร๎อยละ 3.8 สาขาข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร ร๎อยละ 17.8 สาขากิจกรรมการบริการด๎านอ่ืน ๆ 
ร๎อยละ 4.2 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ร๎อยละ 18.4 

แผนภูมิที่ 2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556 - 2562  

 

 
ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 2563 
 

ตารางท่ี 7 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้ 
จ าแนกตามจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 

จังหวัด 
อัตราขยายตัวที่แท้จริง โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 
2561 2562 2561 2562 

1. สระบุรี 1.5 1.6 28.6 29.7 
2. สิงห์บุรี 3.7 0.4 3.2 3.3 
3. ชัยนาท 7.8 1.5 4.1 4.2 
4. อ่างทอง 3.5 0.9 3.5 3.6 
5. ลพบุรี 0.2 0.0 12.8 12.9 
6. พระนครศรีอยุธยา 0.7 -3.2 47.8 46.3 

รวมทั้งภาค 1.3 -0.9 100.0 100.0 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 2563 

  

ร้อยละ 

ปี 
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แผนภูมิที่ 3  มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
จ าแนกตามจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 

 
ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 

จากข๎อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ้าปี 2562 ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) พบวํา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอํางทอง มีมูลคําผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เทํากับ 31,430 ล๎านบาท และมีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดตํอหัว (GPP per capita) เทํากับ 126,370 บาท เป็นอันดับที่ 4 ของภาค และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ   

ตารางท่ี 8 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559 (บาทต่อปี) 

อันดับที่ จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(ล๎านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

รายได้ 
ตํอคน (บาท) 

อันดับที่ 28 เชียงใหมํ 259,026 1,803 143,638 
อันดับที่ 29 ลพบุรี 110,824 776 142,776 
อันดับที่ 30 กาญจนบุรี 108,306 830 130,445 
อันดับที่ 31 ตาก 68,372 534 128,124 
อันดับที่ 32 นครสวรรค์ 117,685 929 126,679 
อันดับที่ 33 อ่างทอง 31,430 249 126,370 
อันดับที่ 34 ขอนแกํน 214,018 1,716 124,729 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 

  

บาท ล้านบาท 
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1.2) เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2564 เศรษฐกิจจังหวัดอํางทองในปี 2564 คาดวําจะหดตัวร๎อยละ -8.9 

จากการหดตัวร๎อยละ -25.4 ในปีที่ผํานมา สะท๎อนภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี 2564 ที่มีแนวโน๎มหดตัว โดยมี
ปัจจัยจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่หดตัวในอัตราที่ลดลงจากปีที่ผํานมา  สํวนเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดวําอัตราเงินเฟูอ ในปี 2564 จะหดตัวอยูํที่ร๎อยละ -2.0 ซึ่งหดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เมือ่เทียบกับปี 2563  

ด้านอุปทาน (Supply) มีแนวโน๎มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการหดตัว สํวนผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมข้ึน สํงผลให๎ผลผลิตที่ออกสูํตลาดด๎านพืชเพ่ิมข้ึน 

ด้านอุปสงค์ (Demand) ภายในจังหวัดมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจากการใช๎จํายภาครัฐที่ขยายตัวในอัตราเพ่ิมขึ้น 
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) คาดวําอัตราเงินเฟูอทั่วไป ในปี 2564 จะหดตัวอยูํที่ร๎อยละ -2.0 

ตํอปี (โดยมีชํวงคาดการณ์ ที่ร๎อยละ ((-3.6) – (-1.1)) หดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากปีกํอน ตามแรงผลักที่ส้าคัญ 
จากราคาสินค๎าอุปโภค บริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งสํวนหนึ่งมาจากสินค๎าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ท้าให๎ประชาชนมีก้าลังซื้อลดลง 

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. 2562  มีมูลคําเทํากับ 31,430 
ล๎านบาท เพิ่มข้ึนจาก 30,419 ล๎านบาท ในปีที่ผํานมา หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3.32 ส้าหรับผลิตภัณฑ์จังหวัดตํอหัว 
(Per Capita GPP) เทํากับ 126,370 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 121,679 บาท ในปีที่ผํานมาหรือลดลงร๎อยละ 3.83 

ตารางท่ี 9 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ า ปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
หนํวย : ล๎านบาท 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 
หนํวย : บาท 

2556r 25,964 102,212 
2557r 24,356 95,898 
2558r 24,796 97,647 
2559r 26,434 104,635 
2560r 28,648 114,008 
2561r 30,419 121,679 
2562p 31,430 126,370 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข๎อมูลกลําวมาแล๎วข๎างต๎น พบวํา ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอํางทอง  
ในปี 2562 ขยับตัวจากปี 2561 เล็กน๎อยเป็นผลมามาจาก 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยนอกภาคการเกษตร 2. ปัจจัย
ภาคการเกษตร เชํน จากปัจจัยภาคการเกษตร ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ้าปี มีมูลคําเทํากับ 
5,729 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 18.23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลคําเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร๎อยละ 
3.62 เป็นผลสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่เอ้ืออ้านวยมากกวําปีที่ผํานมา ปริมาณน้้ามีเพียงพอตํอการเพาะปลูก
และการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับมีแรงขับเคลื่อนจากการด้าเนินนโยบาย และมาตรการด๎านการเกษตร
ตําง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยํางตํอเนื่องท้าให๎การผลิตพืชหลายชนิดปรับตัวดีขึ้น  โดยเฉพาะข๎าว
ซึ่งเป็นสินค๎าหลัก และเกษตรกรของจังหวัดอํางทองสามารถปลูกข๎าวได๎ 2 ปี 5 รอบ และจากปัจจัยนอกภาค
การเกษตร สาขาการขนสํงและสถานที่เก็บสินค๎า ปี 2562 ณ ราคาประจ้าปี มีมูลคําเทํากับ 1,489 ล๎านบาท 
คิดเป็นร๎อยละ 5.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐสํงเสริมให๎ภาคเอกชน
ขยายฐานการผลิตให๎มากขึ้น ท้าให๎มีผู๎ประกอบการเข๎ามาลงทุนสร๎างสถานที่เก็บสินค๎าขนาดใหญํในจังหวัด  
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พิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอํางทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เชื่อมตํอพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ด๎วยเส๎นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้้า  

ตารางที่ 10 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2559r– 2562p 

หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต 2559r 2560r 2561r 2562p 
โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 

2560r 2561r 2562p 

ภาคเกษตร  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 
เกษตรกรรม  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 
เกษตรกรรม การปุาไม ๎และการประมง  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 
ภาคนอกเกษตร 20,771 19,573 18,864 19,961 77.47 81.21 84.37 
ภาคอุตสาหกรรม 9,018 9,788 9,846 10,051 34.2 32.37 31.98 
การท้าเหมืองแรํและเหมืองหิน 1,199 1,153 1,248 1,908 5.13 7.76 8.95 
การผลิตอุตสาหกรรม 5,181 4,901 4,051 4,877 16.64 19.84 19.41 
การไฟฟูา ก๏าซ และระบบปรับอากาศ 455 470 539 520 2.21 2.12 2.22 
การประปาและการจดัการของเสยี 
 

54 61 67 64 0.28 0.26 0.27 
ภาคการบริการ 13,512 14,169 15,059 15,650 49.5 49.49 49.79 
การกํอสร๎าง  1,056   1,071   1,036   1,103  3.50 3.91 4.26 
การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต ์ 

 3,329   3,732   4,328   4,604  16.05 12.67 13.19 
การขนสํงและสถานท่ีเก็บสินค๎า  1,375   1,483   1,510   1,489  4.45 4.68 5.12 
ที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร  30   33   37   40  0.09 0.12 0.12 
ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร  270   311   319   366  0.79 0.78 0.61 
การเงินและการประกันภัย  1,934   1,945   2,026   1,977  6.46 7.03 7.85 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์  988   924   1,023   1,112  3.43 3.70 3.96 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ 

 4   7   9   9  0.02 0.02 0.02 
กิจกรรมการบรหิารและบริการสนบัสนุนอื่นๆ  54   66   53   53  0.19 0.22 0.21 
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศฯ  1,132   1,185   1,295   1,310  4.35 4.72 4.85 
การศึกษา  1,868   1,848   1,771   1,808  8.50 7.67 7.32 
กิจกรรมด๎านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์  1,098   1,160   1,269   1,332  4.06 4.34 4.54 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  98   115   137   163  0.32 0.34 0.39 
กิจกรรมการบริการด๎านอ่ืนๆ  275   289   242   285  1.01 1.05 1.08 
มูลคําผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวัด 26,434 28,648 30,419 31,430 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)  
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1.3) เศรษฐกิจด้านการเกษตร 
(1) ภาพรวมของเศรษฐกิจด้านการเกษตร 

แนวโน๎มมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สาขาเกษตรจังหวัดอํางทอง ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2561 มีมูลคํา
เทํากับ 2,455 ล๎านบาท ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลคําเทํากับ 2,462 
ล๎านบาท 

แผนภูมิที่ 4 มูลค่าและอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตรกรรม พ.ศ. 2556r– 2562p 
  

 
ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 
แผนภูมิที่ 5 อัตราการขยายตัวของดัชนี ผลผลิต ราคา และรายของภาคการเกษตร ปี 2559- 2563 

 
ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
 
 
 

ล้านบาท ร้อยละ 

ร้อยละ 
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นอกจากนี้เพ่ือการพยากรณ์แนวโน๎มทางด๎านเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดอํางทองจึงพิจารณาข๎อมูล
ดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรจังหวัดอํางทอง ปี 2563 อยูํที่ระดับ 80.5 ลดลงร๎อยละ 16.6 จากปีที่ผํานมา ซึ่งอยูํที่
ระดับ 96.5 เนื่องจากผลผลิตสินค๎าพืช และสินค๎าประมง มีปริมาณลดลง ขณะที่ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได๎ 
อยูํที่ระดับ 134.9 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 9.8 จากปีที่ผํานมา ซึ่งอยูํที่ระดับ 122.9 เนื่องจากราคาสินค๎าเกษตรที่ส้าคัญ
เพ่ิมขึ้น ได๎แกํ ข๎าว สุกร ไขํไกํ โคเนื้อ และสินค๎าประมง แตํก็ยังสํงผลให๎ดัชนีรายได๎เกษตรกรอยูํที่ระดับ 108.6 
หรือลดลงร๎อยละ 8.5 จากปีที่ผํานมา ซึ่งอยูํที่ระดับ 118.7 

(2) การเกษตรด้านพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตอยูํที่ระดับ 69.0 ลดลงร๎อยละ 
30.3 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 99.0 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได๎โดยเฉลี่ยอยูํที่ระดับ 137.4 
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 16.6 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 117.8 แตํก็ยังสํงผลให๎ดัชนีรายได๎ของสาขาพืชลดลงมาอยูํที่
ระดับ 94.8 หรือลดลงร๎อยละ 18.8 จากป ี2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 116.7 

แผนภูมิที่ 5 อัตราการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตร (ด้านพืช) และสถานการณ์แนวโนม้ ปี 2559 – 2563 
 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

(2.1) ข้าว 
จังหวัดอํางทองเป็นแหลํงผลิตข๎าวที่ส้าคัญแหลํงหนึ่งของประเทศไทยและในพ้ืนที่ลุํมน้้าเจ๎าพระยา       

มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปี ปี 2559/2560 จ้านวน 316,410 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 52.27 ของพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ปลูก
ข๎าวนาปรัง 23,443 ไรํ เกษตรกรสามารถปลูกได๎ทั้งข๎าวนาปีและข๎าวนาปรัง การปลูกข๎าวนาปี อาศัยน้้าฝนตาม
ธรรมชาติและน้้าชลประทาน สํวนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้้าจากแหลํงน้้าชลประทานและแหลํงน้้าอ่ืน ๆ ท้าให๎
เกษตรกรบางสํวนสามารถปลูกข๎าวได๎ 2-3 ครั้งตํอปี ในการจัดเก็บข๎อมูลจะจ้าแนกข๎าวนาปี และข๎าวนาปรัง 
จากวันปลูก โดยข๎าวนาปีคือข๎าวที่ปลูกในชํวงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม และข๎าวนาปรังคือข๎าวที่ปลูก
ในชํวงวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของปีถัดไป เป็นผลท้าให๎สถิติการเก็บข๎อมูลการปลูกข๎าวนาปี  และ
ข๎าวนาปรังมีพ้ืนที่ไมํแนํนอนอันเกิดจากการเหลื่อมระยะเวลาของการปลูกและการเก็บเกี่ยวข๎าวในแตํละเดือน 
ที่มีตลอดทั้งป ี
  

ร้อยละ 
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ตารางท่ี 11 จ านวนพื้นที่ เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิตของการท านาข้าวเป็นรายปี  2553 – 2563 

ปี 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก./ไร่) 

นาปรัง นาปี นาปรัง นาป ี นาปรัง นาป ี นาปรัง นาป ี
2553 292,826 308,975 287,838 271,765 172,134 188,166 598 692 
2554 319,121 336,607 319,005 266,200 221,170 184,378 693 693 
2555 338,186 345,606 337,621 345,120 255,486 230,754 757 669 
2556 323,052 343,606 322,737 337,577 227,498 225,439 705 668 
2557 295,903 358,242 293,853 354,374 194,232 231,781 661 654 
2558 120,746 310,949 120,248 306,366 76,876 199,791 639 652 
2559 23,443 316,410 22,754 313,488 12,824 206,364 564 658 
2560 211,171 352,042 210,771 346,382 134,372 230,547 638 666 
2561 271,560 361,089 271,157 359,575 182,009 241,622 671 672 
2562 256,360 337,782 255,980 328,677 172,161 224,163 673 682 
2563 57,691 266,109 57,691 265,385 44,168 179,827 765.6 678 

ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

พิจารณาจากเนื้อที่เพาะปลูกข๎าวนาปีและข๎าวนาปรัง ของเกษตรกรท้านาในจังหวัดอํางทอง และ
ศักยภาพการเพาะปลูกที่สามารถปลูกข๎าวได๎ 2 ปี 5 รอบ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข๎อมูลตามสถานการณ์
และชํวงระยะเวลา พบวํา เกษตรกรจะปลูกข๎าวนาปี ระหวํางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี (ตารางที่ 12) 

ตารางท่ี 12 จ านวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปีจ าแนกตามอ าเภอ ปี 2563 

อ าเภอ 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิตต่อไร่2/ 

 
มูลค่าจ าหน่าย 
ของเกษตรกร1/ 

(บาท : กิโลกรัม) 
ปลูก 
(ไร)ํ 

เก็บเกี่ยว 
(ไร)ํ 

ปลูก 
(กิโลกรัม) 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม : ไร)ํ 

เมืองอํางทอง 18,143 18,143 700 
700 

700 
700 

9.78 
วิเศษชัยชาญ 15,686 15,686 720 720 

720 
8.27 

โพธิ์ทอง 6,875 6,875 715 715 8.24 
ปุาโมก 60,913 60,635 701 704 7.80 
ไชโย 53,325 53,199 698 700 7.01 
แสวงหา 79,685 79,365 616 618 7.69 
สามโก ๎ 31,482 31,482 697 697 8.06 

รวม 266,109 265,385 676 678 7.71 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7  
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน   

 2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกพืชเศรษฐกิจ  
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นอกจากนี้เกษตรกรจะปลูกข๎าวนาปรังระหวํางวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของทุกปี หรือนาครั้งที่สอง 
หรือนานอกฤดู หรือนาน้้าตม คือการท้านาที่ไมํได๎อาศัยน้้าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก แตํอาศัยน้้าจากล้าห๎วย 
หนอง คลอง บึง น้้าใต๎ดิน หรือน้้าจากคลองชลประทาน พันธุ์ข๎าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ข๎าวอายุสั้นหรือเกษตรกร
เรียกวํา “ข๎าวเบา” ไมํมีความไวตํอชํวงแสง กลําวคือ ข๎าวจะออกดอกติดรวงข๎าวและเก็บเกี่ยวได๎ตามอายุ 
ระยะเวลาการเพาะปลูกและอายุการเก็บเก่ียวน๎อยกวําข๎าวนา  

ตารางท่ี 13 จ านวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปรังจ าแนกตามอ าเภอ ปี 2563 

อ าเภอ 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิตต่อไร่2/ 

 
มูลค่าจ าหน่าย 
ของเกษตรกร1/ 

(บาท : กิโลกรัม) 
ปลูก 
(ไร)ํ 

เก็บเกี่ยว 
(ไร)ํ 

ปลูก 
(กิโลกรัม) 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม : ไร)ํ 

เมืองอํางทอง 1,711 1,711 800 800 9.41 
วิเศษชัยชาญ 1,178 1,178 782.28 782.28 7.58 
โพธิ์ทอง 2,189 2,189 772.08 772.08 7.78 
ปุาโมก 9,184 9,184 762.31 762.31 7.06 
ไชโย 27,919 27,919 825.25 825.25 7.28 
แสวงหา 13,911 13,911 652.24 652.24 9.24 
สามโก ๎ 1,598.75 1,598.75 670.9 670.9 8.00 

รวม 57,690.75 57,690.75 765.6 765.6 7.76 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน  
 2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 

ตารางท่ี 14 จ านวนต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ จ าแนกตามสถานการณ์แนวโน้ม 2556 – 2563  

ปี ต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าว 
(หนํวย : บาท : ไร)ํ 

ร้อยละที่ลดลง 
ของต้นทุนการผลิตข้าว 

2556 5,730 -4.18 
2557 4,640 -19.02 
2558 4,575 -1.40 
2559 3,490 -23.72 
2560 3,445 -1.30 
2561 3,390 -1.62 
2562 3,590 -0.92 
2563 3,300 -1.78 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอํางทอง 
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หากพิจารณาถึงต๎นทุนในการผลิต/เพาะปลูกข๎าวของเกษตรกรในจังหวัดอํางทอง ตํอพ้ืนที่ 1  ไรํ 
จ้าแนกตามรายละเอียด พบวํา    

1. คําไถนา หรือการย่้าเทือก เป็นขั้นตอนการเตรียมดินส้าหรับการหวํานข๎าว ราคาคําจ๎างอยูํที่ไรํละ           
250 - 300 บาท แตํหากใช๎รถแทร็กเตอร์ขนาดใหญํท้าซึ่งใช๎เวลารวดเร็วกวํา ราคาตํอไรํก็จะอยูํที่ 400 บาท 

2. การลูบหน๎าดินให๎เรียบเสมอกันหรือการลูบเทือกกํอนการหวําน ราคาคําจ๎างอยูํที่ไรํละ 250 - 300 บาท 
3. เมล็ดพันธุ์ข๎าวมีราคาแตกตํางกันตามสายพันธุ์ตําง ๆ ซึ่งมีราคาประมาณ 26 บาทตํอกิโลกรัม    

โดยพื้นที่ขนาด 1 ไรํ จะใช๎เมล็ดพันธุ์ประมาณ 25 - 30 กิโลกรัม คิดเป็นราคา 650 - 780 บาทตํอไรํ 
4. คําจ๎างหวํานเมล็ดพันธุ์ข๎าว คือ การจ๎างคนมาหวํานเมล็ดพันธุ์ โดยราคาจะมีตั้งแตํ 50 - 100 บาทตํอไรํ 
5. ปุ๋ยเคมี การปลูกข๎าวตํอ 1 ฤดูกาลจะให๎ปุ๋ยเคมี 2 - 3 รอบ ให๎อยํางต่้าครั้งละประมาณ 25 กิโลกรัม                 

(ครึ่งกระสอบ) ตํอไรํ โดยราคาปุ๋ยยูเรียปัจจุบันอยูํที่ 650 - 700 บาทตํอกระสอบ เมื่อคิดเป็นต๎นทุนตํอฤดูกาล
จะอยูํประมาณ 700 - 1,000 บาทตํอไรํ 

6. คําจ๎างหวํานปุ๋ยเคมี ราคาคําจ๎างหวํานปุ๋ยในแตํละพ้ืนที่ไมํเทํากัน ระดับราคาจะอยูํที่ 50 - 100 บาทตํอไรํ 
ซึ่งในหนึ่งฤดูกาลจะหวําน 2 - 3 รอบ คิดเป็นต๎นทุนประมาณ 100 - 300 บาท 

7. สารเคมี สารเคมีในที่นี้จะรวมทั้งยาคุมหญ๎า ยาฆําหญ๎า ยาปูองกันแมลง ยาฆําแมลง รวมถึงฮอร์โมน
บ้ารุงพืชด๎วย ซึ่งโดยปกติแล๎วจะน้ายาเหลํานี้ 1 ขวดมาผสมน้้าในถังขนาด 200 ลิตร 1 ถัง ฉีดได๎ 15 ไรํ ซึ่งสารเคมี
เหลํานี้มีราคาแตกตํางกันมากตั้งแตํ 150 บาท ไปจนถึงหลายร๎อยบาทหรือเป็นพันบาทก็มี โดยในการปลูกข๎าว 
1 ฤดูกาลจะต๎องฉีดสารเคมีเหลํานี้อยํางน๎อย 2 - 3 ครั้ง และจะมากข้ึนไปอีกหากมีโรคพืชแมลงเข๎ามารบกวน 
ในที่นี้จะขอให๎ราคากลางสารเคมีทุกชนิดถัวเฉลี่ยตํอขวดอยูํที่ 400 บาท ตามค้าบอกเลําของชาวนาในจังหวัด
อํางทอง และใช๎สารเคมีอยํางต่้า 3 ชนิด คือ ยาคุมหญ๎าฉีด 1 รอบ ยาปูองกันแมลง 2 - 3 รอบ ฮอร์โมนบ้ารุง
ต๎นข๎าวอีก 2 - 3 รอบ เมื่อค้านวณเป็นต๎นทุนตํอไรํจะได๎ 180 - 200 บาท 

8. คําจ๎างฉีดสารเคมี ราคาคําจ๎างฉีดสารเคมีจะอยูํที่ประมาณ 50 บาทตํอไรํตํอรอบ ซึ่งปกติจะฉีด
ประมาณ 4 ครั้งตํอฤดูกาล จึงคิดเป็นราคา 200 บาทตํอไรํ 

9. เก็บเกี่ยวข๎าว เมื่อข๎าวโตพร๎อมที่จะเก็บเกี่ยวก็ต๎องจ๎างรถมาเกี่ยว โดยราคาอยูํที่ไรํละ 500 บาท 
นอกจากนี้ ยังมีคําขนข๎าวราคาเกวียนละ 100 บาท หากผลผลิตตํอไรํคือ 80 ถัง หรือ 0.8 เกวียน ราคาคําขนข๎าว
จะอยูํที่ 80 บาทตํอไรํ เมื่อรวมต๎นทุนในกระบวนการเก็บเกี่ยวจะมีราคาอยูํที่ 580 บาท (ถ๎าผลผลิตตํอไรํสูง
ราคาก็จะมากข้ึน) 

10. น้้ามันเชื้อเพลิง การท้านามีความจ้าเป็นที่จะต๎องสูบน้้าเข๎านา ซึ่งมีคําน้้ามันเชื้อเพลิงอยูํไมํน๎อย 
โดยปกติแล๎วจะสูบน้้ากันโดยเฉลี่ย 1 ครั้งตํอ 10 วัน เป็นอยํางน๎อย ให๎การปลูกข๎าวตํอ 1 ฤดูกาลอยูํที่ 120 วัน 
ฉะนั้น ในหนึ่งฤดูกาลจึงสูบน้้าเฉลี่ย 10 ครั้ง (ตัดชํวงใกล๎เก็บเกี่ยวที่ต๎องปลํอยให๎น้้าแห๎ง) โดยเครื่องสูบน้้าจะกินน้้ามัน
ในอัตรา 2.5 ลิตรตํอ 1 ไรํ ราคาน้้ามันดีเซลอยูํที่ลิตรละ 30 บาท จะได๎คําน้้ามันเชื้อเพลิงเป็นต๎นทุนที่ประมาณ 
750 บาทตํอไรํ               
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(2.2) อ้อยโรงงาน 
อ๎อยโรงงาน ปลูกมากในเขตพ้ืนที่ราบสูงอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสํวนใหญํจะปลูกอ๎อยโรงงานมาก

เมื่อราคาดีเทํานั้น ดังนั้นพื้นที่ปลูกในแตํละปีจึงมีจ้านวนไมํแนํนอน นอกจากนั้นยังขึ้นอยูํกับราคาพืชไรํชนิดอ่ืน
ประกอบด๎วย พันธุ์ที่ใช๎ปลูกสํวนใหญํจะเป็นอ๎อยโรงงานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให๎ผลผลิตตํอไรํสูงและต๎านทาน
โรคและแมลงได๎ ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด   

ตารางท่ี 15 จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของอ้อยโรงงาน ปี 2557 – 2563                

ปี 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิต2/ 

 
มูลค่าจ าหน่าย 
ของเกษตรกร1/ 

(บาท : กิโลกรัม) 
ปลูก 
(ไร)ํ 

เก็บเกี่ยว 
(ไร)ํ 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม) 

เฉลี่ย 
(กิโลกรัม : ไร)ํ 

2557 8,886 2,848 44,256 8,886 1.17 
2558 11,396 10,403 74,717 7,182 1.08 
2559 15,378 5,826 15,434 2,649 1.15 
2560 16,190 13,218 221,674,000 16,770.60 1.71 
2561 14,729.50 

14,729.50 
8,431 71,196,120 8,444.50 0.74 

2562 9,904.50   9,037.50 140,632,400 15,560.98 1.19 
2563 12,119 7,071 19,836,000 2,805.26 1.02 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอํางทอง 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน  
 2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกพืชเศรษฐกิจ 

   
(2.3) มันเทศ 

มันเทศปลูกมากในเขตพ้ืนที่ราบสูงอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสํวนใหญํจะปลูกมันเทศมาก                 
เมื่อราคาดีเทํานั้น ดังนั้น พ้ืนที่ปลูกในแตํละปีจึงมีจ้านวนไมํแนํนอน นอกจากนั้น ยังขึ้นอยูํกับราคาพืชไรํชนิดอ่ืน
ประกอบด๎วยพันธุ์ที่ใช๎ปลูกสํวนใหญํจะเป็นมันเทศพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให๎ผลผลิตตํอไรํสูงและต๎านทานโรค       
และแมลงได๎ ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด 

ตารางท่ี 16 จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของมันเทศ ปี 2557 – 2563 

ปี 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิต2/ 

 
มูลค่าจ าหน่าย 
ของเกษตรกร1/ 

(บาท : กิโลกรัม) 
ปลูก 
(ไร)ํ 

เก็บเกี่ยว 
(ไร)ํ 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม) 

เฉลี่ย 
(กิโลกรัม : ไร)ํ 

2557 155 65 295,000 4,538.46 8.76 
2558 199 144 258,000 1,791.67 11.94 
2559 164 52 212,000 4,076.92 16.18 
2560 138 82 395,000 4,647.06 14.20 
2561 223 223 490,000 2197.31 29.55 
2562 77 - - - - 
2563 217 117 190,000 1,623.93 16.39 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอํางทอง 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 
 2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกพืชเศรษฐกิจ  
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(2.4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกมากในเขตพ้ืนที่ราบสูงอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรสํวนใหญํจะปลูกข๎าวโพด

เลี้ยงสัตว์มากเมื่อราคาดีเทํานั้น ดังนั้นพื้นที่ปลูกในแตํละปีจึงมีจ้านวนไมํแนํนอน นอกจากนั้น ยังขึ้นอยูํกับราคา
พืชไรํชนิดอ่ืนประกอบด๎วยพันธุ์ที่ใช๎ปลูกสํวนใหญํจะเป็นข๎าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให๎ผลผลิตตํอไรํสูงและ
ต๎านทานโรคและแมลงได๎ ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด   

ตารางท่ี 17 จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2558– 2563  

ปี 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิต2/ 

 
มูลค่าจ าหน่าย 

ปลูก เก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยว เฉลี่ย ของเกษตรกร1/ 
ไรํ ไรํ กิโลกรัม กิโลกรัม : ไร ํ บาท : กิโลกรัม 

2558 260 260 112,000 430.77 6.50 
2559 538 538 190 353 6.70 
2560 28 28 22,400 800 5.00 
2561 20 - - - - 
2562 - - - - - 
2563 45 45 51,500 1,144.44 8.27 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอํางทอง 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน  
 2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

ตารางท่ี 18 จ านวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตรด้านพืช (ไม้ยืนต้น) ปี  2561 – 2563 

ไม้ยืนต้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล๎านบาท) 

ขี้เหล็ก - - 0.20 0.00 - - 
ปาล์มน้้ามัน - - 1.00 0.00 - - 
มะพร๎าว 1,703.0

2 
25.26 1,398.50 22.56 1,765.17 47.89 

มะรุม 0.4 0.01 0.20 0.00 0.2 0.01 
ยูคาลิปตัส - - 162.00 18.15 0 - 
สะเดา - - - - 0.451 0.02 
ไผ ํ 343.40 4.78 209.21 4.46 262.9 6.47 
อินทผลัม - - 0.00 - 28.3 12.92 
ไม๎ยืนต๎นอ่ืนๆ 0.4 0.00 1.90 0.03 - - 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดอํางทอง 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน  
 2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ๎ูปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 19 จ านวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตรด้านพืช ปี 2561 – 2563 

ชนิดพืช 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล๎านบาท) 

กระเจ๊ียบเขียว 596.7 9.62 1,488.89 26.68 1,204.22 19.79 
กะเพรา 246.44 5.73 398.62 9.96 721.80 21.32 
ขํา 1,561.17 28.24 1,999.85 54.04 1,662.54 46.05 
ข๎าวโพดรับประทานฝกัสด 332.24 3.92 0.50 0.01 584.87 8.43 
ข๎าวโพดหวาน 1.21 0.01 8.10 0.11 9.35 0.12 
คะน๎า 1021.5 13.83 763.55 10.07 1,482.66 17.41 
ชะอม 710.326 18.87 1,253.32 33.59 2,569.61 52.24 
ตะไคร ๎ 472.913 5.76 1,326.35 11.71 490.23 6.01 
แตงกวา 1152.73 17.67 327.41 4.43 2,164.65 28.85 
แตงไทย - - 4.50 0.11 5.51 0.08 
แตงโมเนือ้ 20 0.20 14.00 0.27 14.00 0.14 
แตงโมอํอน 14 0.19 0.90 0.02 4.26 0.07 
ถั่วฝักยาว 14 14.13 172.41 4.28 336.75 8.87 
บวบ 355.57 6.12 331.42 5.63 351.08 5.46 
บัวสาย 33.87 0.35 16.74 0.35 54.20 1.01 
ผักกวางตุง๎ 3.6 0.07 1.78 0.02 26.49 0.51 
ผักชี 2 0.08 2.29 0.09 1.63 0.08 
ผักบุ๎งจีน 59.74 0.63 58.88 0.82 46.48 0.81 
ผักบุ๎งน้้า 15.1 0.16 5.42 0.11 2.95 0.05 
พริกขี้หนเูม็ดเล็ก (ขีห้นูสวน) 338.88 12.91 270.33 17.13 823.68 39.70 
พริกขี้หนเูม็ดใหญ ํ 207.005 8.96 300.59 17.95 500.80 19.34 
พริกใหญ ํ - - 49.28 0.75 15.45 0.59 
ฟัก / แฟง 57.65 0.42 6.50 0.11 135.03 2.06 
ฟักทอง 0.5 0.01 588.37 9.11 444.60 5.03 
มะเขือเปราะ 698.285 8.11 0.37 0.01 944.05 14.62 
มะเขือยาว - - 9.45 0.24 1.52 0.02 
มะระจีน 20.5 0.31 20.55 0.58 10.15 0.12 
แมงลัก 18.15 0.26 2.41 0.22 7.05 0.20 
หอมแบํง (ต๎นหอม) 4.762 0.69 - - 4.90 0.48 
โหระพา 141.21 2.43 219.20 5.24 341.59 10.20 
เห็ดฟาง 4.45 0.19 13.40 0.89 15.16 0.78 
เห็ดนางฟูา 64.654 3.80 45.05 2.47 507.85 30.08 
เห็ดภูฐาน 1.9 0.06 0.10 0.01 4.81 0.20 
เห็ดอื่น ๆ 2.4 0.17 6.85 0.36 13.51 0.77 
ดอกขจร 131.399 6.41 120.30 7.88 114.40 4.78 
เมลํอนญีปุุ่น 2.5 0.13 93.80 6.41 159.30 8.15 
แค 207.75 4.59 210.86 6.18 251.46 7.30 
โสน 48.7 1.70 61.84 3.31 77.75 2.62 
ผักอ่ืน ๆ 204 3.54 69.90 1.03 65.02 0.96 
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แผนภูมิที่ 7 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 
 

 
จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายสินค๎าเกษตร วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการ

สร๎างแบรนด์ของจังหวัดอํางทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing 
Growth Rate) และสํวนแบํงทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได ๎ดังนี้   

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เชํน ข๎าวนาปี 
Question marks : ความสามารถในการแขํงขันต่้า แตํมี Market growth สูง แสดงวํามีโอกาสดี     

แตํ Market Share ยังต่้า เชํน พืชผัก ได๎แกํ กระเจี๊ยบเขียว บัวสาย ขจร แตงกวา มะกรูด แฟง บวบ ชะอม 
เห็ดนางฟูา พืชยืนต๎น ได๎แกํ มะพร๎าว ฝรั่ง และกล๎วย ไม๎ดอก ได๎แกํ มะลิ 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่้า แตํ Market Share ยังสูงอยูํ ได๎แกํ พืชผัก เชํน ข๎าวนาปรัง  
และพืชยืนต๎น คือ มะมํวง 

Dogs : ธุรกิจที่ไมํโตและมีจุดอํอนเยอะ มี Market Share ต่้า Market growth ต่้า เชํน พริกขี้หนูเม็ดใหญํ  
มะเขือเปราะ ตะไคร๎ ขํา พืชไรํ เชํน ข๎าวโพดฝักสด อ๎อย พืชยืนต๎น เชํน พุทรา และมะนาว 

 ทั้งนี้ ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดอํางทอง ได๎พิจารณาถึงความต๎องการของประชาชนเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพในหมูํบ๎าน/ชุมชน ประกอบกับข๎อมูลพ้ืนฐานแล๎ว จึงได๎ให๎ความส้าคัญในการพัฒนา “ด๎านพืช” 
ผลิตภัณฑ์พืชที่มีศักยภาพ Market growth สูง แตํ Market Share ยังต่้า เชํน กระเจี๊ยบเขียว เห็ดนางฟูา บัวสาย 
ขจร แตงกวา มะกรูด แฟง บวบ ชะอม กรมสํงเสริมการเกษตรได๎วางแนวทางการสํงเสริมการปลูก การตลาด 
ควบคูํกับการจัดท้าประชาสัมพันธ์การตลาดพืชผักของจังหวัดอํางทอง เพ่ือให๎คนรู๎จัก เพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาด   
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หากพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่เติบโตแบบ Market growth ต่้า แตํ Market Share ยังสูง
อยําง ข๎าวนาปรัง และ มะมํวง เนื่องจาก ผู๎บริโภคสํวนมากรู๎กันโดยทั่วไปวํา “อํางทองมีมะมํวงน้้าดอกไม๎ที่หวานหอม” 
เพ่ือให๎มะมํวงของอํางทองมีมาตรฐาน รักษาฐานเดิมของลูกค๎า ดังนั้น จังหวัดอํางทองได๎วางโครงการควบคูํกัน
คือ โครงการการสร๎างแบรนด์ของจังหวัดอํางทอง packaging ผลิตภัณฑ์มะมํวงเพิ่มมูลคําเพ่ิมของสินค๎า  

นอกจากนี้ พบวํา ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มี Market Share ต่้า Market growth ต่้า อยําง ตะไคร๎ 
ขํา และพริกขี้หนูสวน กรมสํงเสริมการเกษตรได๎วางโครงการสํงเสริมการปลูกสวนครัวตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ท้าให๎ประชาชนโดยทั่วไปนิยมปลูกไว๎ จึงท้าให๎ Market growth ต่้า แตํทั้งนี้พบวํา พืชสวนครัว
เหลํานี้มีจุดอํอน คือ ตะไคร๎เป็นพืชที่ไมํชอบน้้ามาก พริกขี้หนูพอถึงหน๎าหนาวจะผลัดใบไมํมีเม็ด หากพิจารณา 
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร๎างความแตกตําง ด๎วยการน้า ตะไคร๎ ขํา และพริกขี้หนูสวนเมื่อน้ามารวมกับ 
มะนาว และใบมะกรูด หรือน้ามาแปรรูปเป็นน้้าสมุนไพร เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมของสินค๎า 

 

(3) การเกษตรด้านปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์เป็นสํวนหนึ่งของภาคเกษตรที่ส้าคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพ่ือการบริโภค เพ่ือการใช๎งาน 

และที่ส้าคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได๎แกํ ไกํเนื้อ ไกํไขํ เป็ดไขํ นกกระท้า สุกร และโคเนื้อ 
การปริมาณการเลี้ยง และราคาจ้าหนํายหน๎าฟาร์ม ปี 2563 การผลิตสาขาปศุสัตว์ มีการเพ่ิมปริมาณการผลิต
เพ่ือรองรับความต๎องการบริโภคทั้งภายในประเทศและตํางประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ประกอบกับเกษตรกร    
มีการปรับระบบการเลี้ยงเข๎าสูํระบบมาตรฐานฟาร์ม มีการเฝูาระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นอยํางดี และ
หนํวยงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ให๎ค้าปรึกษาแนะน้า ท้าให๎ระบบการผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สํงผลให๎
ภาพรวมการผลิตปศุสัตว์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ของปี 2563 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยปี 2563 อยูํที่
ระดับ 113.2 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2.2 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 110.8 ขณะที่ดัชนีราคาสินค๎าปศุสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได๎โดยเฉลี่ยอยูํที่ระดับ 134.3 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 0.1 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 134.1 สํงผลให๎ดัชนีรายได๎
เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยูํที่ระดับ 152.0 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2.3 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 148.6 

แผนภูมิที่ 8 อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ สาขาปศุสัตว์ 

 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
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(3.1) ไข่ไก่  
ภาวะการผลิต ปริมาณผลผลิตไขํไกํ ปี 2563 มีปริมาณ 138.50 ล๎านฟอง ลดลงจากปีที่ผํานมา 139.45 

ล๎านฟอง หรือลดลงร๎อยละ 0.68 เนื่องจากเป็นผลจากการด้าเนินการแก๎ไขปัญหาไขํไกํล๎นตลาด จากคณะกรรมการ 
นโยบายและพัฒนาไกํไขํ และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) โดยขอความรํวมมือจากภาครัฐ ผู๎ประกอบการ และ
เกษตรกรผู๎เลี้ยงไกํไข ํเพ่ือควบคุมปริมาณผลผลิตไขํไกํให๎สมดุลกับความต๎องการบริโภค 

ระดับราคา ที่เกษตรกรขายได๎เฉลี่ยอยูํที่ฟองละ 3.05 บาท เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1.19 จากปี 2562 ที่มีราคา
เฉลี่ยฟองละ 3.01 บาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไขํไกํภายในประเทศ 

แผนภูมิที่ 9 ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายไก่ไข่ ปี 2555 – 2563 

 
ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

(3.2) ไก่เนื้อ  
ภาวะการผลิต การผลิตไกํเนื้อ 9.79 ล๎านตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาที่มีปริมาณ 9.68 ล๎านตัว หรือ

เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 1.14 เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพ่ือรองรับความต๎องการของตลาดที่มีอยูํอยํางตํอเนื่อง และ
เนื้อไกํยังเป็นอาหารที่จ้าเป็นเพ่ือการบริโภคและมีราคาต่้ากวําเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน  จึงท้าให๎มีปริมาณการผลิต
เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต๎องการบริโภคและการสํงออกที่เพ่ิมข้ึน 

ระดับราคา ราคาไกํรุํนพันธุ์เนื้อที่เกษตรกรขายได๎ เฉลี่ยอยูํที่กิโลกรัมละ 37.39 บาท ลดลงจากปี 2562 
ที่มีราคาเฉลี่ยอยูํที่กิโลกรัมละ 40.00 บาท หรือลดลงร๎อยละ 6.53 ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตที่ล๎นตลาด 
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แผนภูมิที่ 10 ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายไก่เนื้อ ปี 2555 – 2563 

ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

(3.3) โคเนื้อ 
ภาวะการผลิต ปริมาณผลิตโคเนื้อ 5,380 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาที่มีปริมาณการผลิต 5,158 ตัว 

หรือเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 4.30 เนื่องจาก นโยบายของรัฐบาลในปีที่ผํานมาที่มีการสํงเสริมให๎เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 
สํงผลให๎เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมข้ึน 

ระดับราคา ในปี 2563 ราคาโคเนื้อขนาดกลางเฉลี่ยอยูํที่กิโลกรัมละ 92.65 บาท เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2.14 
จากปี 2562 ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 90.71 บาท เนื่องจากความต๎องการของตลาดมีมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศ 
และตํางประเทศ สํงผลให๎ราคาท่ีเกษตรกรขายได๎เพ่ิมข้ึน 

แผนภูมิที่ 11 ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายโคเนื้อ ปี 2555 – 2563 

 
ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
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(3.4) สุกร  
ภาวะการผลิต ปี 2563 มีปริมาณการผลิตสุกร 111,165 ตัว เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมาที่มีปริมาณการผลิต 

106,362 ตัว หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 4.52 เนื่องจากเกษตรกรผู๎เลี้ยงขยายปริมาณการผลิตเพ่ือรองรับความต๎องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ เนื่องจากผู๎ผลิตสุกรในหลายประเทศได๎รับผลกระทบโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร ในขณะที่ไทยมีมาตรการปูองกันอยํางเข๎มงวด มีระบบการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้ง    
การเฝูาระวังควบคุมโรคระบาดสุกรอยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎เนื้อสุกรของไทยเป็นที่ต๎องการของตลาด     
ที่ขาดแคลน 

ระดับราคา ปี 2563 ราคาสุกรน้้าหนักมากกวํา 100 กิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได๎เฉลี่ยอยูํที่กิโลกรัมละ 
73.36 บาท เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6.88 จากปีที่ผํานมา ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.64 บาท เนื่องจากตลาด
ภายในประเทศและตลาดตํางประเทศมีความต๎องการสินค๎าจากไทยมากขึ้นเนื่องจากสุกรของไทยปลอดโรคอหิวาต์
แอฟริกา (ASF) ท้าให๎ปริมาณความต๎องการเนื้อสุกรของไทยเพ่ิมสูงขึ้น  

แผนภูมิที่ 12 ปริมาณผลผลิตและมูลค่าการจ าหน่ายสุกร ปี 2555 – 2563 

 
ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
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แผนภูมิที่ 13 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 

 

 
จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายสินค๎าปศุสัตว์วางกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น จะพิจารณา

จาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และสํวนแบํงทางการตลาดสัมพันธ์ 
(Relative Market Share) สามารถสรุปได ๎ดังนี้   

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เชํน ไขํเป็ด สุกร 
Question marks : ความสามารถในการแขํงขันต่้า แตํมี Market growth สูง แสดงวํามีโอกาสดี แตํ 

Market Share ยังต่้า เชํน แพะ นกกระทา   
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่้า แตํ Market Share ยังสูงอยูํ เชํน ไกํเนื้อ 
Dogs: ธุรกิจที่ไมํโตและมีจุดอํอนเยอะ มี Market Share ต้่า Market growth ต้่า เชํน โคเนื้อ ไขํไกํ   

ทั้งนี้ ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดอํางทอง ได๎พิจารณาถึงความต๎องการของประชาชนเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพหมูํบ๎าน/ชุมชน ประกอบกับข๎อมูลพื้นฐานแล๎วจึงได๎ให๎ความส้าคัญในการพัฒนา “ด๎านศักยภาพ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ  และนกกระทา” เนื่องจากความสามารถในการแขํงขันต่้า แตํมี Market 
growth สูง และเพ่ิมองค์ความรู๎ในด๎านการเพ่ิมผลผลิตให๎ได๎มาตรฐาน แปรรูปผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคํา
และเพ่ิมรายได๎ให๎กับเกษตรกร 
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(4) การเกษตรด้านประมง 
ภาวะการผลิตสาขาประมง ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยูํที่ระดับ 95.4 

ลดลงร๎อยละ 3.2 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 98.5 ขณะที่ดัชนีราคาสินค๎าประมงที่เกษตรกรขายได๎โดยเฉลี่ยอยูํที่
ระดับ 99.8 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5.0 จากปี 2562 ซึ่งอยูํที่ระดับ 95.0 สํงผลให๎ดัชนีรายได๎เกษตรกรสาขาประมงอยูํที่
ระดับ 95.1 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1.6 จากป ี2562 ซ่ึงอยูํที่ระดับ 93.6 

แผนภูมิที่ 14 อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้สาขาประมง 

 
ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

ภาวะการผลิตสาขาประมงจังหวัดอํางทอง ปี 2563 หดตัวร๎อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจาก
สถานการณ์ภัยแล๎งที่เกิดขึ้นท้าให๎ปริมาณน้้าไมํเพียงพอตํอการเพาะเลี้ยง  เกษตรกรมีการปลํอยพันธุ์ปลา      
ในอัตราที่ลดลงเพ่ือลดอัตราความเสี่ยงขาดทุนเนื่องจากสัตว์น้้าตาย ท้าให๎ปริมาณผลผลิตลดลง 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณและมูลคําสัตว์น้้าจืดจากการเพาะเลี้ยง และสัตว์น้้าจืดที่ผลิตได๎ในธรรมชาติ 
ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3,420,613 กิโลกรัม คิดเป็นมูลคํา 3,227,320 บาท จ้าแนกเป็นปริมาณและมูลคําสัตว์น้้าจืด
ที่ผลิตได๎จากการเพาะเลี้ยง จ้านวน 35,970 กิโลกรัม มูลคํา 1,790,650 บาท และปริมาณและมูลคําสัตว์น้้าจืด
ที่ผลิตได๎ในธรรมชาติ จ้านวน 3,384,643 กิโลกรัม มูลคํา 1,430,670 บาท 
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ตารางท่ี 20 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ปี 2560 - 2563 

ชนิดสัตว์ 

จ านวนสัตว์น้ า 
2560 2561 2562 2563 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปลาชํอน 368,900 28,589,750 212,400 15,256,800 93,500 8,415,000 37,010 3,328,310 
ปลาดุก 250,600 11,863,404 130,650 5,513,050 47,500 2,375,000 35,970 1,796,650 
ปลาหมอ 222,500 9,258,225 227,620 9,731,460 89,500 5,370,000 75,962 4,553,100 
ปลาตะเพียน 352,300 9,505,054 414,450 10,616,150 280,000 8,400,000 98,030 2939360 
ปลานิล 249,000 7,106,460 241,770 6,176,400 142,000 5,680,000 84,745 3,388,230 
ปลาไน 41,900 1,437,589 23,390 755,140 5,550 188,700 1,538 52,179 
ปลาสลิด 55,250 2,716,643 59,350 2,636,380 30,800 1,386,000 14,940 672,740 
ปลาสวาย-เทโพ 50,600 1,852,972 513,310 20,486,050 183,500 7,707,000 103,250 4,335,440 
ปลาไหล - - 30,860 2,498,760 6,850 1,370,000 3,328 670,400 
ปลาเบญจ
พรรณ 

72,600 1,767,810 134,080 2,969,750 135,600 3,390,000 76,000 1,900,000 
กุ๎งก๎ามกราม 16,520 3,010,109 22,670 4,996,500 17,500 6,475,000 3,800 1,287,250 
ปลาทับทิม - - - - - - - - 
กุ๎งฝอย 6,590 654,717 33,470 8,416,200 - - - - 
ตะพาบ 7,600 - - - - - - - 
กบ - - - - 21,100 850,000 6,320 255,150 
ยี่สก - - 53,960 2,080,650 1,053,400 51,606,700 540,893 25,178,809 
สัตว์น้า้อื่น ๆ 9,950 260,193 46,430 1,312,720 93,500 8,415,000 37,010 3,328,310 

รวม 1,704,310 78,022,926 2,144,410 93,446,010 2,200,300 111,628,400 1,118,796 53,685,928 

ที่มา : ส้านกังานประมงจังหวัดอาํงทอง  
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ตารางท่ี 21 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง ปี 2560 -2563 

ชนิด 
สัตว์น้ า 

จ านวนสัตว์น้ า 
2560 2561 2562 2563 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

ปลาชํอน 5,513,500 419,026,000 6,104,400 392,787,800 3,370,000 303,300,000 749,100 63,424,800 
ปลาดุก 6,658,000 294,616,500 7,059,000 304,374,400 3,920,000 196,000,000 3,384,643 1,430,670 
ปลาหมอ 7,3500 3,123,750 66,670 3,104,190 35,500 2,130,000 27,200 1,528,000 
ปลา 
ตะเพียน 

450,750 12,715,658 906,880 22,938,900 350,000 10,500,000 435,000 11,890,000 

ปลานิล 1,535,100 42,230,601 1,824,400 52,229,100 985,000 49,250,000 2,083,787 99,195,505 
ปลาไน 356,200 9,083,100 86,730 2,108,625 28,900 722,500 2,560 62,500 
ปลาสลิด 325,600 15,059,000 373,272 16,291,046 132,000 9,240,000 126,600 6,709,800 

ปลาสวาย 
-เทโพ 9,563,500 268,256,175 6,311,300 172,745,500 3,355,000 90,585,000 926,800 25,331,000 

ปลาไหล 582,900 13,698,150 - - - - - - 

ปลาเบญจ 
พรรณ 46,500 11,422,725 663,300 17,403,600 407,000 11,396,000 510,000 13,992,000 

กุ๎ง
ก๎ามกราม 

7,895,800 596,132,900 460,000 29,095,000 870,000 870,000 1,160,000 1,160,000 
ปลาทับทิม 538,000 538,000 6,732,700 489,010,500 4,795,000 359,625,000 1,227,015 90,698,292 
กุ๎งฝอย 6,143,000 6,143,000 - - 36,800 736,000 23,750 475,000 
ตะพาบ 39,682,350 41,394,116 32,000 492,000 515,000 38,625,000 354,000 25,115,000 
กบ 5,513,500 419,026,000 1,665,500 124,488,200 388,000 10,088,000 204,500 5,197,000 
ยี่สก 6,658,000 294,616,500 678,650 17,100,400 19,188,200 1,083,067,500 11,214,955 346,209,567 
สัตว์น้้า 

7,3500 3,123,70 - - 3,370,000 303,300,000 749,100 63,424,800 
อื่น ๆ 

รวม 91,607,7000 2,447,082,175 32,964,802 1,644,169,261 41,746,400 2,469,435,000 23,179,010 755,843,934 

ที่มา : ส้านกังานประมงจังหวัดอาํงทอง  
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แผนภูมิที่ 15 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 
 

 
 

ที่มา ส้านักงานประมงจังหวัดอาํงทอง , 2564 

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายสินค๎าเกษตร วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
สร๎างแบรนด์ของจังหวัดอํางทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing 
Growth Rate) และสํวนแบํงทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได๎ดังนี้   

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เชํน ปลาทับทิม ปลาสวาย-เทโพ 
Question marks : ความสามารถในการแขํงขันต่้า แตํมี Market growth สูง แสดงวํามีโอกาสดี  

แตํ Market Share ยังต่้า เชํน ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ๎งกร๎ามกราม  และกบ 
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่้า แตํ Market Share ยังสูงอยูํ เชํน ปลาดุก ปลาชํอน 
Dogs : ธุรกิจที่ไมํโตและมีจุดอํอนเยอะ มี Market Share ต่้า Market growth ต่้า เชํน ปลานิล   

ปลาเบญจพรรณ ตะพาบ และปลาหมอ ทั้งนี้ ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดอํางทอง ได๎พิจารณาถึงความต๎องการ
ของประชาชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในหมูํบ๎าน/ชุมชน ประกอบกับข๎อมูลพ้ืนฐานแล๎ว  จึงได๎ให๎ความส้าคัญ  
ในการพัฒนา “ด๎านประมง” ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพ Market growth สูง แตํ Market Share ยังต่้า 
เชํน ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ๎งกร๎ามกราม  และกบ กรมประมงได๎วางโครงการที่จะสํงเสริมการเพาะเลี้ยง 
และจังหวัดอํางทองได๎วางโครงการประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ เพ่ือให๎คนรู๎จักเพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาด    
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(5) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
(5.1) การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม  

การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เป็นระบบหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎พัฒนาและสํงเสริม
ให๎เป็นระบบมาตรฐานของชาติ โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ทั้งเกษตรกร ผู๎ผลิต ผู๎บริโภค 
รวมถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยค้านึงถึงความเป็นไปได๎ และการยอมรับของผู๎เ กี่ยวข๎อง ระบบนี้คือ 
“ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good 
Aguatic Practices) ระบบนี้สามารถผลิตได๎ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง แตํพบวํา จ้านวนเกษตรกรที่ผํานการ
รับรองมาตรฐานลดลง เป็นเพราะผู๎ผลิตหรือเกษตรกรกับผู๎บริโภค ขาดความความรู๎ความเข๎าใจในระบบ
มาตรฐาน (GAP) จากข๎อมูลส้ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 , ส้านักงานสถิติแหํงชาติ ได๎แบํงแนวทางการใช๎
สารเคมี และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็น 3 กลุํม ประกอบด๎วย 

กลุํมเกษตรกรที่ท้าการเกษตรโดยใช๎สารชีวะพันธุ์จากธรรมชาติกลุํมนี้ไมํเน๎นปริมาณ หรือผลตอบแทน
จากผลิตผล ผลิตภาพการผลิตจึงอยูํในระดับคํอนข๎างต่้า กลุํมนี้มีจ้านวนครัวเรือนเกษตร ประมาณ 549,269 
ครัวเรือน ลดลงจากปี 2536 ที่มีมากถึง 845,031 ครัวเรือน 

กลุํมที่สอง ใช๎ปัจจัยการผลิตแบบผสมผสาน ระหวํางสารชีวะพันธุ์ จากธรรมชาติกับปุ๋ยเคมี/สารเคมี 
จ้านวน 1,955,168 ครัวเรือน ในปี 2536 ลดลงเหลือเพียง 1,704,929 ครัวเรือน อาจจะเนื่องจากทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ปัจจัยการผลิตธรรมชาติมีน๎อยลง หรือมีการใช๎เศษซากพืชเพ่ือเป็นพลังงานหรืออ่ืน ๆ มากก็เป็นได๎ 
เกษตรกรจึงหันไปใช๎สารเคมีแทน 

กลุํมที่สามเป็นกลุํมเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เน๎นที่ปริมาณ หรือผลตอบแทนจากการผลิต 
จึงจ้าเป็นต๎องมีปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ให๎ผลเร็ว นิยมใช๎ปุ๋ยและสารเคมีเป็นหลัก พบวํา ในปี 2563                
มีจ้านวนครัวเรือนเกษตรกร 2,542,020 ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนเป็น 3,172,492 ครัวเรือน  

นอกจาก ข๎อมูลที่ได๎จากการท้า SWOT เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 พบวําเกษตรกรของจังหวัดอํางทอง
บางสํวนยังมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช๎สารเคมี วํา “ปุ๋ยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะห์เพ่ือใช๎สนองความต๎องการ
ของพืชรวมถึงแผนการตลาด ท้าให๎การพัฒนามาตรฐานแปลง/ฟาร์ม ขาดประสิทธิภาพ โดยจากการพัฒนา
มาตรฐานแปลง/ฟาร์มในจังหวัดอํางทอง ในปี 2563 จ้านวน 190 ราย พบวํา เกษตรกร (ด๎านพืช) ผํานการรับรอง
มากที่สุด 65 ราย รองลงมา คือ เกษตรกร (ด๎านประมง) จ้านวน 62 ราย อันดับถัดมา คือ เกษตรกร (ด๎านปศุสัตว์) 
จ้านวน 46 ราย และเกษตรกร (การท้านาข๎าว) จ้านวน 16 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2562   

ตารางท่ี 22 จ านวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม พ.ศ. 2556 - 2563  

ปี 
จ านวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม 

รวม (ด้านพืช) (การท านาข้าว) (ด้านปศุสัตว์) (ด้านประมง) 
2556 122 8 80 32 2 
2557 530 298 193 35 4 
2558 332 192 99 37 4 
2559 494 249 151 44 5 
2560 329 145 130 46 8 
2561 137 21 45 47 24 
2562 150 32 25 47 46 
2563 190 65 16 47 62 

ที่มา : ส้านกังานเกษตรจังหวัดอํางทอง  
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(6) สถาบันและองค์กรเกษตรกร 
สหกรณ์ในจังหวัดอํางทอง รวมทั้งสิ้น 82 แหํง ประกอบด๎วย สหกรณ์กลุํมเกษตร จ้านวน 49 แหํง 

สหกรณ์การเกษตร จ้านวน 17 แหํง สหกรณ์ประมง จ้านวน 2 แหํงสหกรณ์บริการ จ้านวน 7 แหํง สหกรณ์
ออมทรัพย์ จ้านวน 6 แหํง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ้านวน 1 แหํง 

ตารางท่ี 23 จ านวนสหกรณ์จ าแนกตามประเภทของสหกรณ์และอ าเภอ พ.ศ. 2563 

อ าเภอ รวม 
ประเภทของสหกรณ ์

กลุ่ม
เกษตรกร 

เครดิตยู
เนี่ยน 

การเกษตร บริการ ประมง ออมทรัพย์ 
เมือง 24 

 
8 - 4 

 
 

6 - 6 
วิเศษชัยชาญ 16 10 - 4 - 2 - 
โพธิ์ทอง 11 

6 
9 1 1 - - - 

ปุาโมก 9 
 

6 - 2 1 - - 
ไชโย 10 

 
8 - 2 - - - 

แสวงหา 6 4 - 2 - - - 
สามโก ๎ 6 4 - 2 - - - 

 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของข๎อมูล พบวํา จังหวัดอํางทองมีจ้านวนกลุํมสหกรณ์และสมาชิกของ
สถาบันเกษตรกรในจังหวัดอํางทองมากที่สุด คือ ประเภทกลุํมวิสาหกิจชุมชน จ้านวน  305 กลุํม และมีสมาชิก 
จ้านวน 5,733 คน รองลงมาคือ ประเภทกลุํมเกษตรกร จ้านวน 51 กลุํม และมีสมาชิก จ้านวน 2,611 คน อันดับ
ถัดมาเป็นประเภทกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร จ้านวน  44 กลุํม และมีสมาชิก จ้านวน 718 คน และกลุํมยุวเกษตรกร 
จ้านวน 16 กลุํม และมีสมาชิกจ้านวน 260 คน     

ตารางท่ี 24 จ านวนกลุ่มและสมาชิกของสถาบันเกษตรกรจ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 
เมือง 8 490 7 159 3 45 45 788 
วิเศษชัยชาญ 10 440 8 118 1 30 60 1,935 
โพธิ์ทอง 10 434 5 125 4 80 60 1,003 
ปุาโมก 5 372 5 40 2 30 41 518 
ไชโย 8 371 8 86 2 40 30 480 
แสวงหา 5 293 3 70 3 45 36 547 
สามโก ๎ 5 261 8 120 1 20 33 462 

รวม 51 2,661 44 718 16 260 305 5,733 

ที่มา : ส้านกังานสหกรณ์จังหวัดอํางทอง  
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1.4) เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 
(1) ภาพรวมของเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 

แนวโน๎มมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ้าปี ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอํางทอง ปี พ.ศ. 2562 
มีมูลคําเทํากับ 10,051 ล๎านบาท โดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ 34.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากปี พ.ศ. 2557 ร๎อยละ 6.32 ที่มีมูลคําเทํากับ 3,803  ล๎านบาท 

พิจารณาอัตราการขายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอํางทอง พบวํา ภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม    
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน อยํางตํอเนื่องจากปี  2556  

ตารางท่ี 25 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2559r– 2562p 

สาขาการผลิต 2559r 2560r 2561r 2562p 
โครงสร้าง ณ ราคาประจ าป ี
2560r 2561r 2562p 

ภาคนอกเกษตร 20,771 19,573 18,864 19,961 77.47 81.21 84.37 
ภาคอุตสาหกรรม 9,018 9,788 9,846 10,051 34.2 32.37 31.98 
การท้าเหมืองแรํและเหมืองหิน 1,199 1,153 1,248 1,908 5.13 7.76 8.95 
การผลิตอุตสาหกรรม 5,181 4,901 4,051 4,877 16.64 19.84 19.41 
การไฟฟูา ก๏าซ และระบบปรับอากาศ 455 470 539 520 2.21 2.12 2.22 
การประปาและการจดัการของเสยี 
 

54 61 67 64 0.28 0.26 0.27 
ภาคการบริการ 13,512 14,169 15,059 15,650 49.5 49.49 49.79 
การกํอสร๎าง  1,056   1,071   1,036   1,103  3.50 3.91 4.26 
การขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต ์ 

 3,329   3,732   4,328   4,604  16.05 12.67 13.19 
การขนสํงและสถานท่ีเก็บสินค๎า  1,375   1,483   1,510   1,489  4.45 4.68 5.12 
ที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร  30   33   37   40  0.09 0.12 0.12 
ข๎อมูลขําวสารและการสื่อสาร  270   311   319   366  0.79 0.78 0.61 
การเงินและการประกันภัย  1,934   1,945   2,026   1,977  6.46 7.03 7.85 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์  988   924   1,023   1,112  3.43 3.70 3.96 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ 

 4   7   9   9  0.02 0.02 0.02 
กิจกรรมการบรหิารและบริการสนบัสนุนอื่น ๆ  54   66   53   53  0.19 0.22 0.21 
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศฯ  1,132   1,185   1,295   1,310  4.35 4.72 4.85 
การศึกษา  1,868   1,848   1,771   1,808  8.50 7.67 7.32 
กิจกรรมด๎านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์  1,098   1,160   1,269   1,332  4.06 4.34 4.54 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  98   115   137   163  0.32 0.34 0.39 
กิจกรรมการบริการด๎านอ่ืน ๆ  275   289   242   285  1.01 1.05 1.08 

ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)  
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แผนภูมิที่ 16 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการผลิตรวม พ.ศ. 2556 – 2562 

 
ที่มา : ส้านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) 

 
เมื่อพิจารณาแนวโน๎มมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สาขาการผลิตรวมของจังหวัดอํางทอง ณ ราคาคงที ่

ปี พ.ศ. 2561 มีมูลคําเทํากับ 7,324 ล๎านบาท ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562   
ที่มีมูลคําเทํากับ 7,220 ล๎านบาท 

(2) การค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
 จังหวัดอํางทองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส๎นทางคมนาคมในจังหวัดมีความเชื่อมตํอกันจากกรุงเทพมหานคร 

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองหลวง มีสถานประกอบการ จ้านวน 318 แหํง เงินลงทุนเทํากับ 
28,611 ล๎านบาท โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนมากในจังหวัด 3 อันดับแรก ได๎แกํ ประเภทอุตสาหกรรม
อโลหะ จ้านวน 109 แหํง รองลงมาประเภทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช และผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 
ในจ้านวนที่เทํากัน 48 แหํง และประเภทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม จ้านวน 34 แหํง 
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ตารางท่ี 26 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ.  2556 - 2558 

ประเภทอุตสาหกรรม 2560 2561 2562 2563 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2561 2562 2563 
ผลิตภัณฑ์จากพืช 
 

55 54 49 48 -1.82 -9.26 -2.04 
อุตสาหกรรมอาหาร 36 35 25 25 -2.78 -28.57 0.00 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 2 - - - - - 
สิ่งทอ 5 5 3 3 - -40.00 - 
อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกาย 3 3 1 1 - -66.67 - 
ยกเว๎นรองเท๎า 
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนัง 5 5 22 23 - -57.69 4.55 
แปรรูปไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎ - - 5 5 - 25.00 - 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตํงใน
อาคาร 

54 52 - - -3.70 -9.26 - 
จากไม๎ แก๎ว ยาง หรือโลหะอ่ืน ๆ 5 4 7 7 -20.00 -28.57 - 
การพิมพ์ การเย็บเลํม ท้าปกหรือ 
การท้าแมํพิมพ์ 

2 2 1 1 0.00 - - 
 

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 9 8 14 15 -11.11 -12.50 7.14 
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 4 4 35 34 - - -2.86 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 5 6 4 5 20.00 -83.33 25.00 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 18 19 18 18 5.56 -26.32 - 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ 51 48 5 5 -5.88 -27.08 - 
ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน 5 5 10 11 - -20.00 10.00 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 28 28 107 109 - -35.71 1.87 
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 22 22 49 48 - -77.27 -2.04 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง 
การซํอมยานพาหนะและอุปกรณ์ 

21 20 25 25 -4.76 -50.00 - 

อ่ืน ๆ 119 115 3 3 -3.36 -6.96 - 

ที่มา : ส้านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดอาํงทอง 

โรงงานในจังหวัดอ่างทองท่ีมีเงินลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรก 
1. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อํางทอง) 1 จ้ากัด เงินลงทุน   46,680,000,000   ล๎านบาท 
2. บริษัท แสงฟูาอะกรีโปรดักส์ จ้ากัด เงินลงทุน   26,800,000,000   ล๎านบาท 
3. บริษัท เมอร์รีไรซ์แลนด์ จ้ากัด เงินลงทุน     2,042,349,900   ล๎านบาท 
4. บริษัท ไทยเรยอน จ้ากัด (มหาชน) เงินลงทุน     1,931,000,000   ล๎านบาท 
5. บริษัท สยาม พาร์บอยล์ไรซ์ จ้ากัด เงินลงทุน     1,868,500,000   ล๎านบาท 
6. บริษัท เบอร์ลํา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จ้ากัด (มหาชน) เงินลงทุน     1,631,856,000   ล๎านบาท 
7. บริษัท ไทยเรยอน จ้ากัด(มหาชน) เงินลงทุน     1,408,000,000   ล๎านบาท 
8. บริษัท สยามโซลํา เพาเวอร์ จ้ากัด (มหาชน) เงินลงทุน        755,000,000   ล๎านบาท 
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9. บริษัท โรงสีทองชัยโย จ้ากัด เงินลงทุน        649,737,000   ล๎านบาท 
10. บริษัท เค ที เอ็ม เอส จี จ้ากัด  เงินลงทุน        630,737,743   ล๎านบาท 

(3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยูํของประชาชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี  กระทรวงมหาดไทย           

โดยส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอํางทองได๎จัดประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ไว๎ 5 ประเภท คือ อาหาร  
เครื่องดื่ม เครื่องแตํงกาย ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ดังกลําวนี้  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุํมตามศักยภาพด๎านการผลิต (Market Segmentation) โดยก้าหนดแนวทางการพัฒนาที่มี
ความชัดเจนเฉพาะกลุํม จ้าแนกได๎ 4 กลุํมผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการในปี 2555 - 2563 
จ้านวน 758 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 กลุ่ม A ดาวเดํนสูํสากลมุํงเน๎นการเพ่ิมโอกาสเข๎าถึงตลาดเปูาหมาย โดยผลิตภัณฑ์ในกลุํมนี้มีคุณภาพสูง 
ผลิตได๎จ้านวนมากอยํางตํอเนื่อง มีจ้านวน 62 ผลิตภัณฑ์ 

 กลุ่ม B อนุรักษ์สร๎างคุณคํามุํงเน๎นการสร๎างคุณคํามูลคําเพ่ิมในตลาดเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์ในกลุํมนี้     
มีคุณภาพสูง ผลิตน๎อยชิ้น เพราะมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ยากและซับซ๎อน มีจ้านวน 105 ผลิตภัณฑ์ 

 กลุ่ม C พัฒนาสูํสินค๎าดาวเดํนมุํงเน๎นการเพ่ิมคุณภาพ ควบคุมคุณภาพสินค๎าให๎คงที่และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแขํงขัน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุํมนี้มีคุณภาพปานกลาง ผลิตได๎จ้านวนมาก มีจ้านวน 303 ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม D ปรับตัวสูํการพัฒนาหรือเอกลักษณ์ มุํงเน๎นการศึกษาจุดเดํนจุดด๎อยเพ่ือพัฒนาทิศทางหรือ   
ให๎รับชํวงการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ในกลุํมนี้มีการผลิตได๎งําย ยังไมํมีการรับรองมาตรฐานจ้านวน 288 ผลิตภัณฑ์  

ส้าหรับผลิตภัณฑ์เดํนจังหวัด : PSO (Provincial Star OTOP) ที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น        
มีคุณคําเป็นที่นิยม มีศักยภาพด๎านการผลิต มีความสามารถด๎านการตลาด โดยพิจารณาจากผู๎บริโภคและการสํงเสริม
จากหนํวยงานที่รํวมกันเป็นภาคีการท้างานโครงการหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยก้าหนดเป็นเปูาหมายในการ
พัฒนาและสํงเสริมผลิตภัณฑ์เดํนของจังหวัด ในการพัฒนาและสํงเสริมในด๎านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการทํองเที่ยว ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ตุ๏กตาชาววัง ผลิตภัณฑ์กลองผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม๎ไผํและผักตบชวา ฯลฯ 

ตารางท่ี 27 จ านวนรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2555 – 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี จ านวน ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
2555 491,200,000 -22.72 
2556 649,900,000 32.31 
2557 615,900,000 -5.23 
2558 620,270,000 0.71 
2559 796,110,000 28.35 
2560 1,167,127,218 46.60 
2561 1,486,992,073 27.41 
2562 1,828,749,237 22.98 
2563 2,014,487,183 10.16 

ที่มา : ส้านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดอํางทอง 
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แผนภูมิที่ 17 การวิเคราะห์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 

 

 
 

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วางกลยุทธ์ทางการตลาด นั้น   
จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และสํวนแบํงทาง
การตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได ๎ดังนี้   

ผลการการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พบวํา ยังไมํมีประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP                 
ที่อยูํในตลาดเติบโตสูง หรือมีโอกาสดี แตํ Market Share ยังต่้า เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ท้ามีคูํแขํง
หลายจังหวัด 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่้า แตํ Market Share ยังสูงอยูํ คือ ประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่องแตํงกาย ของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก และอาหาร  

Dogs : ธุรกิจที่ไมํโตและมีจุดอํอนเยอะ มี Market Share ต่้า Market growth ต่้า คือ สมุนไพรที่ไมํใชํ
อาหาร เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย และเครื่องดื่ม  

 ทั้งนี้ ในการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดอํางทอง ได๎พิจารณาถึงความต๎องการของประชาชนเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพหมูํบ๎าน/ชุมชน ประกอบกับข๎อมูลพื้นฐานแล๎ว จึงได๎ให๎ความส้าคัญในการพัฒนา ปัจจัยพ้ืนฐาน
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย และเครื่องดื่ม ด๎วย  Invention 
and Product Improvements และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแตํงกาย 
ของใช๎ของตกแตํง ของที่ระลึก และอาหาร และเพ่ิมองค์ความรู๎ในด๎านการเพ่ิมผลผลิตให๎ได๎มาตรฐาน  แปรรูป
ผลผลิตการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคําและเพ่ิมรายได๎ 
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1.5) ด้านการบริการท่องเที่ยว 
สถานการณ์ของการเดินทางทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาในจังหวัดอํางทอง มีผู๎เยี่ยมเยือนลดลง ร๎อยละ 

88.20 เป็นเพราะผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตํอเนื่องมาตั้งแตํปลายปี 2562 ในจ้านวนนี้ 
พบวําผู๎เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวตํางชาติ ลดลงร๎อยละ 53.66 และร๎อยละ 74.28     

การกระตุ้นการใช้จ่ายของนักทัศนาจร คือ การจัดกิจกรรม การให๎บริการมุํงเน๎นด๎านสุขภาพมากขึ้น 
โดยสิ่งทีน่ักทํองเที่ยวจะค้านึงถึง มีดังนี ้

1. ความสะอาด นักทํองเที่ยวจะเลือกสถานที่ทํองเที่ยวและที่พักจากความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค
เป็นล้าดับแรก เน๎นการใช๎แอพพลิเคชั่นในการด้าเนินงานทั้งการจํายเงิน รับสลิป เพ่ือลดการสัมผัส เป็นต๎น 

2. ความแออัด นักทํองเที่ยวจะเลือกสถานที่ทํองเที่ยวและที่พัก จากการรักษาระยะหํางทางสังคม  
การหลีกเลี่ยงการเผชิญกับผู๎คนจ้านวนมาก ท้าให๎ความเสี่ยงด๎านโรคภัยไข๎เจ็บลดน๎อยลงตามไปด๎วย ดังนั้น
จังหวัดอํางทองจึงได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในสถานที่โลํง อากาศถํายเทสะดวก  

3. พาหนะในการเดินทาง นักทํองเที่ยวจะเดินทางด๎วยรถยนต์สํวนตัวเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยง
ด๎วยวิธีการเว๎นระยะหํางทางสังคม 

ตารางท่ี 28 สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2559 – 2563 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนสถานพักแรม (แห่ง) 12 12 12 12 12 
จ านวนห้อง (ห้อง) 403 444 498 590 590 
จ านวนผู้เย่ียมเยือน 730,502 775,367  816,632 828,556 97,732 

 ชาวไทย  701,277 744,057  783,962 796,444 369,062 

 ชาวตํางประเทศ 29,228 31,310  32,670 32,112 8,259 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท)      
   ผู๎เยี่ยมเยือน 847.27 920.84  993.54 1,013.52 438 

     ชาวไทย 818.43 888.05  957.48 977.90 428.41 

     ชาวตํางประเทศ 28.84 32.79  36.06 35.62 9.31 
ที่มา :  กรมการทํองเท่ียว  

  



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน๎า 44 
 

 

2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
2.1) ด้านสังคม 

(1) การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดอํางทองมีสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 196 แหํง มีนักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 46,020 คน 
มีครูและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา (ธุรการ,พนักงานขับรถ,แมํบ๎าน,ภารโรง,ฯลฯ) จ้านวน 3,470 คน  
คิดเป็นอัตราสํวน คร ู1 คนตํอนักเรียน 16.41 คน 

ในสํวนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จังหวัดอํางทอง ปีการศึกษา 
2559-2563 ในปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 สูงสุดกลุํมสาระภาษาไทย ร๎อยละ 46.12 รองลงมาคือกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 34.44 และกลุํมสาระ
ภาษาอังกฤษ กับกลุํมสาระคณิตศาสตร์ ในสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกัน ร๎อยละ 30.28 และ 29.12 ตามล้าดับ        
ปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุํมสาระภาษาไทย ร๎อยละ 46.04 รองลงมาคือ     
กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 32.03 และกลุํมสาระภาษาอังกฤษ ร๎อยละ 29.36 และกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
ร๎อยละ 26.17 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุํมสาระภาษาไทย ร๎อยละ 53.18 
รองลงมาคือกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 35.11 และกลุํมสาระคณิตศาสตร์ กับกลุํมสาระภาษาอังกฤษ     
ในสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกัน ร๎อยละ 28.38  และ 27.88 ตามล้าดับ ปีการศึกษา 2562 พบวํา คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
กลุํมสาระภาษาไทย ร๎อยละ 54.34 รองลงมาคือกลุํมสาระภาษาอังกฤษ ร๎อยละ 31.23 ล้าดับถัดมา กลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 29.48 และกลุํมสาระคณิตศาสตร์ ร๎อยละ 25.17 ตามล้าดับ 

ส้าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 พบวํา คะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ กลุํมสาระภาษาไทย ร๎อยละ 53.34 รองลงมา คือ กลุํมสาระภาษาอังกฤษ ร๎อยละ 33.67 ล้าดับ
ถัดมา คือ กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 29.83 และกลุํมสาระคณิตศาสตร์ ร๎อยละ 25.05 ตามล้าดับ 

ตารางที่ 29 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามปีการศึกษา 2559 - 2563  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2559 2560 2561 2562 2563 
ภาษาไทย 46.12 48.04 53.18 54.34 53.34 
คณิตศาสตร์  29.12 26.17 28.38 25.17 25.05 
วิทยาศาสตร์  34.44 32.03 35.11 29.48 29.83 
ภาษาอังกฤษ  30.28 29.36 27.88 31.23 33.67 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดตําง ๆ 
พบวํา จังหวัดอํางทองมีนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่สอบได๎คะแนน
เฉลี่ยของ 4 กลุํมสาระการเรียนรู๎ คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
สูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ 
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ตารางท่ี 30 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
สพม. 57.90 29.54 32.10 38.30 
สพป. 51.50 20.06 28.48 29.06 
เอกชน 45.72 20.76 26.96 28.32 
ท๎องถิ่น 54.93 18.74 27.51 31.97 
สถาบันพลศึกษา 46.08 20 24.35 29.5 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 54.04 20.47 25.49 32.12 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาฯ 36.88 20 27.2 24.38 
ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
ระดับจังหวัด 53.34 25.05 29.83 33.67 
 

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 

(2) แรงงาน 
จากการส้ารวจความคิดเห็นของส้านักงานสถิติจังหวัดอํางทอง เกี่ยวกับสถานการณ์ด๎านแรงงานของ

จังหวัดอํางทอง พบวํา ในปี 2563 จังหวัดอํางทองมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ้านวน 219,063 คน เป็นผู๎อยูํใน
ก้าลังแรงงาน 139,224 คน มีงานท้า 135,298 คนวํางงาน 3,508 คน และรอฤดูกาล 557 คน อัตราการ
วํางงานของจังหวัดอํางทอง คิดเป็นร๎อยละ 1.65  ต้่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศ ร๎อยละ 1.69 

ตารางท่ี 31 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ.2557 – 2563 

สถานภาพแรงงาน 
ข้อมูลเฉลี่ย 4 ไตรมาส 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผู้อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 211,195 213,276 214,493 215,701 216,894 

140,515 
 

218,015 
 

219,063 
 1. ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน  142,855 140,025 144,461 141,493 140,515 

 
139,192 
137,443 

 

139,224 
     1.1 ผู๎มีงานท้า 140,638 137,712 141,452 139,270 139,182 

 
137,443 

 
135,298 

     1.2 ผู๎วํางงาน 2,217 2,313 3,009 2,030 1,333 
 

1,644 
210 

 

3,508 
     1.3 ผู๎รอฤดูกาล 80 183 193 193 - 210 

 
557 

79,839 
 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 69,015 73,068 69,838 74,208 76,378 
 

78,823 
 

79,839 
     2.1 ท้างานบ๎าน 17,921 21,615 20,096 20,389 19,807 

14,624 
 

19,816 
 

20,690 
14,864 

 
    2.2 เรียนหนังสือ 14,256 13,414 13,965 14,230 14,624 

41,948 
 

15,287 
 

14,864 
     2.3 อื่นๆ (เด็กและคนชรา) 36,838 38,039 35,777 39,589 41,948 

 
43,720 

 
44,286 

 อัตราการว่างงาน (คําเฉลี่ยจังหวัด) 1.55 1.65 2.08 2.08 0.80 0.99 1.65 
อัตราการว่างงาน (คําเฉลี่ยประเทศ) 0.84 0.75 0.99 0.81 1.05 0.98 1.69 

ที่มา : ส้านกังานสถิติจังหวัดอํางทอง 
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จ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวํา ท้างานนอกภาคเกษตร จ้านวน 104,333 คน คิดเป็น                 
ร๎อยละ 74.91 และท้างานในภาคเกษตร จ้านวน 34,937 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.09 โดยผู๎มีงานท้านอกภาคเกษตร
สูงสุด คือสาขาการผลิต จ้านวน 30,760 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.29 รองลงมาคือ สาขาการขายสํง การขายปลีก                 
การซํอมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช๎สํวนบุคคล และของใช๎ในครัวเรือน จ้านวน 24,444 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 17.55 การวํางงาน จังหวัดอํางทองมีผู๎วํางงาน จ้านวน 2,030 คน หรือมีอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.78 
เทียบกับปีที่ผํานมามีผู๎วํางงาน จ้านวน 3,226 หรือมีอัตราการวํางงานร๎อยละ 2.23  

จากผลการส้ารวจของส้านักงานสถิติจังหวัดอํางทอง ปี 2563 มีผู๎ท้างานอยูํในแรงงานนอกระบบ
จ้านวน 67,380 คน ท้างานนอกภาคเกษตรมากกวําท้างานในภาคเกษตร คือ เป็นแรงงานในภาคเกษตร มีจ้านวน 
27,851 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.33 ขณะที่แรงงานนอกภาคเกษตร จ้านวน 39,529 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.67 
โดยสํวนใหญํท้างานในสาขาการค๎าและงานบริการสูงสุด จ้านวน 25,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.56 รองลงมา
คือ สาขาการผลิตจ้านวน 13,537 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.01 ส้าหรับด๎านการศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก สํวนใหญํ
อยูํในระดับต่้ากวําประถมศึกษา จ้านวน 20,265 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.27 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ้านวน 14,106 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.69 และระดับประถมศึกษา จ้านวน 13,496 คน คิดเป็นร๎อยละ 
34.14 ตามล้าดับ หากจ้าแนกตามอายุ สํวนใหญํมีอายุในชํวง 60 ปีขึ้นไป จ้านวน 17,590 คน คิดเป็นร๎อยละ 
26.11 รองลงมา คือ อายุระหวําง 55 - 59 ปี จ้านวน 9,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.83 และอายุระหวําง 50 – 54 ป ี
จ้านวน 9,646 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.32 (ส้านักงานสถิติจังหวัดอํางทอง) 

การบริการจัดหางานในจังหวัดอํางทอง ในชํวงปี พ.ศ. 2563 (มกราคม–ธันวาคม) นายจ๎าง/สถานประกอบการ
ได๎แจ๎งต้าแหนํงงานวํางในจังหวัด จ้านวน 1,371 อัตรา โดยมีผู๎ลงทะเบียนสมัครงานในจังหวัด 1,664 คน และ 
มีการบรรจุงานในจังหวัด จ้านวน 1,481 คน ต้าแหนํงงานวํางจ้าแนกตามวุฒิการศึกษาที่ต๎องการสูงสุด คือ 
ระดับมัธยมศึกษา มีความต๎องการ 470 อัตรา คิดเป็นร๎อยละ 34.28 รองลงมา คือ ระดับ ปวส. จ้านวน 355 อัตรา 
คิดเป็นร๎อยละ 25.89 ระดับ ปวช. จ้านวน 233 อัตรา คิดเป็นร๎อยละ 16.99 ระดับปริญญาตรี จ้านวน 165 อัตรา 
คิดเป็นร๎อยละ 12.03 ระดับประถมศึกษาหรือต่้ากวํา จ้านวน 148 อัตรา คิดเป็นร๎อยละ 10.79 ตามล้าดับ  
การบรรจุงานในจังหวัดจ้าแนกตามวุฒิการศึกษา สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 772 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 52.13 รองลงมา คือ ระดับ ปวส. จ้านวน 239 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.14 ระดับปริญญาตรี
จ้านวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.17 อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน เชํน ผู๎ปฏิบัติงาน
ในเรียบงําย ในอุตสาหกรรมตําง ๆ จ้านวน 958 คน คิดเป็นร๎อยละ 64.69 ชํวงอายุที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 
คือ ชํวงอายุระหวําง 18-29 ปี จ้านวน 870 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.74 และอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 
คือ การผลิตจ้านวน 506 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.17 

แรงงานตํางด๎าวที่เข๎าเมืองโดยถูกต๎องตามกฎหมายและได๎รับอนุญาตให๎ท้างาน มีจ้านวน 2,937 คน 
สํวนใหญํเป็นแรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตท้างานตาม MOU จ้านวน 2,558 คน คิดเป็นร๎อยละ 87.09 
รองลงมา คือ แรงงานตํางด๎าวพิสูจน์สัญชาติและได๎รับใบอนุญาตท้างาน จ้านวน 225 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.66 
ประเภทชั่วคราว (ม.9) จ้านวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.38 ประเภทสํงเสริมการลงทุนและกฎหมายอ่ืน (ม.12) 
จ้านวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.46 และชนกลุํมน๎อย จ้านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.39 (ส้านักงานจัดหา
งานจังหวัดอํางทอง) 

ส้าหรับแรงงานไทยในจังหวัดอํางทองเดินทางไปท้างานตํางประเทศ มีจ้านวนทั้งสิ้น 88 คน จ้าแนก
ตามวิธีการเดินทาง พบวําสํวนใหญํจะเดินทางโดยวิธี Re-Entry (แจ๎งการเดินทางกลับไปท้างานตํอ) จ้านวน 26 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 29.54 ภูมิภาคที่แรงงานไทยจะไปท้างาน สํวนใหญํจะอยูํในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จ้านวน 54 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 61.36 จ้าแนกตามระดับการศึกษา สํวนใหญํอยูํในระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 36 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 40.91 (ส้านักงานจัดหางานจังหวัดอํางทอง) 
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นอกจากนี ้ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝึกเตรียมเข๎าท้างาน มีผู๎เข๎ารับการฝึก จ้านวน 49 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 59.18 ของผู๎เข๎ารับการฝึก ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 29 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า จ้านวน 29 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผู๎ผํานการฝึก โดยมีการฝึก 4 กลุํมอาชีพ คือ ธุรกิจและบริการ จ้านวน 20 คน อยูํระหวําง
การฝึกชํางอุตสาหกรรมศิลป์ จ้านวน 16 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 16 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า จ้านวน 16 คน 
ชํางไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จ้านวน 9 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 9 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า
จ้านวน 9 คน และชํางเครื่องกล จ้านวน 4 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 4 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า จ้านวน 4 คน 
ตามล้าดับ  

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู๎เข๎ารับการฝึก จ้านวน 365 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 348 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 95.34 ของผู๎เข๎ารับการฝึก ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า จ้านวน 348 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของผู๎ผํานการฝึก
โดยมีการฝึกมี 5 กลุํมอาชีพ คือ ธุรกิจบริการ จ้านวน 140 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 136 คน ผู๎ผํานการฝึกมี
งานท้าจ้านวน 136 คน ชํางอุตสาหกรรมศิลป์จ้านวน 82 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 81 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า 
จ้านวน 81 คน ชํางอุตสาหการ จ้านวน 63 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 60 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า จ้านวน 60 คน 
ชํางเครื่องกล จ้านวน 40 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 40 คน ผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า จ้านวน 40 คน ชํางไฟฟูา 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จ้านวน 40 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 31 คน  

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู๎เข๎ารับการทดสอบ จ้านวน 501 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 378 คน 
ยังไมํมีผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า โดยทดสอบใน 3 กลุํมอาชีพ คือ ชํางไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
จ้านวน 333 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 227 คน ชํางอุตสาหการ จ้านวน 111 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 100 คน 
ชํางเครื่องกล จ้านวน 57 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 51 คน (ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอํางทอง) 

การฝึกอาชีพเสริม มีผู๎เข๎ารับการฝึก จ้านวน 147 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 146 คน คิดเป็นร๎อยละ 
99.32 ของผู๎เข๎ารับการฝึก ยังไมํมีผู๎ผํานการฝึกมีงานท้า โดยมีการฝึก 3 กลุํมอาชีพ คือ ธุรกิจบริการ จ้านวน 
82 คน ผู๎ผํานการฝึกจ้านวน 82 คน เกษตรอุตสาหกรรม จ้านวน 40 คน ผู๎ผํานการฝึกจ้านวน 40 คน และ    
ชํางกํอสร๎าง จ้านวน 25 คน ผู๎ผํานการฝึก จ้านวน 25 คน 

การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ ตรวจสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาด 5 - 9 คน จ้านวน 
42 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 31.34 ของสถานประกอบการที่ผํานการตรวจทั้งหมด ผลการตรวจมีสถานประกอบการ
ปฏิบัติถูกต๎อง จ้านวน 101 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 75.37 และปฏิบัติไมํถูกต๎อง จ้านวน 33 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 24.63  
ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไมํถูกต๎องตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงานมากที่สุด  คือ ประเภทการขายสํง
ขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ ฯลฯ จ้านวน 9 แหํง เป็นเรื่องข๎อบังคับ โดยเจ๎าหน๎าที่ออกค้าสั่งให๎ด้าเนินการ
ให๎ถูกต๎องแล๎ว 32 แหํง และออกหนังสือเชิญพบ จ้านวน 1 แหํง การตรวจความปลอดภัยในการท้างาน มีการ
ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 112 แหํง ลูกจ๎างที่ผํานการตรวจ จ้านวน 3,133 คน สถาน
ประกอบการที่ได๎รับการตรวจสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาด 10 - 19 คน และ ขนาด 5 - 9 คน ขนาดละ 
33 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 29.46 ของสถานประกอบการที่ผํานการตรวจทั้งหมด ผลการตรวจสถานประกอบการ
ปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมายด๎านความปลอดภัย จ้านวน 87 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 77.68 และปฏิบัติไมํถูกต๎อง  
จ้านวน 25 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 22.32 ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไมํถูกต๎องตามตามกฎหมายด๎านความปลอดภัย
มากที่สุด คือ ประเภทการผลิต จ้านวน 14 แหํง โดยเจ๎าหน๎าที่ออกค้าสั่งให๎ปรับปรุงแล๎วทั้งหมด 25 แหํง  

 การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอํางทอง ประจ้าปี พ.ศ. 2563 พบวํา 
มีการแจ๎งข๎อเรียกร๎อง ในสถานประกอบการ จ้านวน 1 แหํง 1 ครั้ง จ้านวน 214 คน ไมํมีการแจ๎งข๎อพิพาท   
ในสถานประกอบการ มีการแจ๎งข๎อขัดแย๎ง จ้านวน 2 แหํง 8 ครั้ง จ้านวนลูกจ๎าง 1,131 ข๎อขัดแย๎งยุติ จ้านวน 
1 แหํง และข๎อขัดแย๎งยังไมํยุติ จ้านวน 1 แหํง สาเหตุการเกิดข๎อเรียกร๎อง/ข๎อพิพาทแรงงาน/ข๎อขัดแย๎ง 
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ข๎อตกลงเดิมสิ้นสุดสัญญา จ้านวนลูกจ๎างที่เกี่ยวข๎องจ้านวน 214 คน และไมํปฏิบัติตามข๎อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ๎าง มีลูกจ๎างที่เก่ียวข๎อง จ้านวน 917 คน (ส้านักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดอํางทอง) 

 การจัดสวัสดิการแรงงาน ในปี 2563 มีการสํงเสริมการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ จ้านวน  
251 แหํง มีผู๎ได๎รับสวัสดิการ จ้านวน  4,464 คน สถานประกอบการในจังหวัดอํางทอง มีทั้งสิ้น 1,428 แหํง   
มีลูกจ๎างรวม 13,965 คน (ส้านักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัดอํางทอง) 

 การเลิกกิจการ/เลิกจ๎างแรงงาน ข๎อมูลจากส้านักงานประกันสังคมจังหวัดอํางทอง ปี 2563 พบวํา       
มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จ้านวน 2 แหํง มีลูกจ๎างถูกเลิกจ๎าง จ้านวน 4 คน      

การประกันสังคม ข๎อมูลประจ้าปี พ.ศ. 2563 พบวํา จังหวัดอํางทองมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม จ้านวน 1,256 แหํง ลดลงจากไตรมาสที่ผํานมา (ไตรมาส 3/2563) ที่มีสถานประกอบการ จ้านวน 
1,269 แหํง มีผู๎ประกันตนรวม 48,715 คน มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 
จ้านวน 1 แหํง มีผู๎ใช๎บริการ 36,896 คน  

กองทุนประกันสังคม ข๎อมูลประจ้าปี พ.ศ. 2563 มีผู๎ใช๎บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอํางทอง 
จ้าแนกตามประเภทของประโยชน์ทดแทน จ้านวน 114,870 ครั้ง ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู๎ประกันตน    
ใช๎บริการสูงสุด ได๎แกํ กรณีสงเคราะห์บุตร จ้านวน 61,508 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 53.55 ของจ้านวนการใช๎
บริการทุกประเภท ส้าหรับปริมาณการจํายเงินประโยชน์ทดแทนมีจ้านวน 304,870,806.25 บาท ประเภท
ประโยชน์ทดแทนที่มีการจํายเงินสูงสุด ได๎แกํ กรณีวํางงาน จ้านวน 114,876725.80 บาท คิดเป็นร๎อยละ 37.68  
การประสบอันตราย/เจ็บปุวยเนื่องจากการท้างาน ในปี 2563 พบวํา มีผู๎ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจาก
การท้างาน จ้านวน 420 คน โดยประเภทของความร๎ายแรงสูงสุด คือ การตาย จ้านวน 206 คน คิดเป็นร๎อยละ 
49.04 ส้าหรับปริมาณการจํายเงินกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด 5,953,575.62 บาท พบวํากรณีสูญเสียอวัยวะ
บางสํวน มีการจํายเงินสูงสุดถึง 2,699,994.50 บาท คิดเป็นร๎อยละ 45.35 

ตารางท่ี 32 จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พ.ศ. 2554 - 2560 

การประกันสังคม 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
สถานประกอบการ(แหํง) 923 941 979 1,027 1,246 1,249 1,256 
ผู๎ประกันตน (คน) 37,195 38,855 39,010 39,926 44,233 47,926 48,751 
-  ผู๎ประกันตนมาตรา 33 (คน) 11,670 12,414 12,850 13,360 15,024 14,885 13,360 
-  ผู๎ประกันตนมาตรา 39 (คน) 4,503 4,598 4,533 4,566 5,183 4,566 4,566 
-  ผู๎ประกันตนมาตรา 40 (คน) 21,022  21,870 21,627 22,000 24,492 27,165 22,000 

ที่มา : ส้านกังานประกันสังคมจังหวัดอาํงทอง 

(3) สาธารณสุข 
      พิจารณาแนวโน๎มสถานการณ์ด๎านสาธารณสุขของจังหวัดอํางทองเรียงล้าดับของความส้าคัญ 

ได๎ดังนี้  
(3.1) โครงสร๎างอายุจากข๎อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในชํวงปี 

2553 -2562 ในแตํละชํวงวัย พบวํา ปี 2553 มีสัดสํวนของประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) ร๎อยละ 17.23 และ
ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ร๎อยละ 65.94 และประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร๎อยละ 15.57 ในขณะที่ 
ปี 2562 มีสัดสํวนของประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) ร๎อยละ 14.58 และประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ร๎อยละ 
62.88 และประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร๎อยละ 21.47 แสดงให๎เห็นถึงแนวโน๎มของประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี)  
และประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่ลดลงอยํางตํอเนื่อง และในทางกลับกันสัดสํวนของประชากรวัยสูงอายุ 
(60 ปี ขึ้นไป) กลับมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง (ตารางท่ี 33)  



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน๎า 49 
 

 

ตารางท่ี 33 จ านวนประชากรของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2553 – 2562 

กลุ่มอายุ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รวม 284,970 284,061 283,882 283,732 283,568 283,173 282,404 281,187 280,840 279,654 

วัยเด็ก 
(0 -14 ปี) 

49,108 47,905 46,638 45,887 45,265 44,529 43,804 42,818 41,936 40,775 

วัยแรงงาน
(15 - 59 ปี) 

187,918 187,394 187,017 184,302 183,211 182,087 181,019 179,035 177,813 175,848 

วัยสูงอายุ 
(60 ปี ขึ้นไป) 

44,356 45,762 47,448 50,733 52,275 53,695 54,729 56,390 58,128 60,046 

ไมํระบุอายุ 3,588 3,000 2,779 2,810 2,817 2,862 2,852 2,944 2,963 2,985 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 เมื่อพิจารณาถึงดัชนีการสูงวัยที่แสดงให๎เห็นถึงการทดแทนกันของประชากร ระหวํางวัยสูงอายุ     
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) และวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) เปรียบเทียบระหวํางภาคกลางกับจังหวัดอํางทอง ในชํวงปี  
2553 – 2562 พบวํา ในปี 2553 คําดัชนีของภาคกลางอยูํที่ 62.64  ในขณะที่คําดัชนีของจังหวัดอํางทอง    
อยูํที่ 90.32 โดยคําดัชนีดังกลําวมีการเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยในปี 2558 คําดัชนีของภาคกลางอยูํที่ 83.26 
ในขณะที่คําดัชนีของจังหวัดอํางทอง อยูํที่ 120.58 เพ่ิมขึ้นจนมีคํามากกวํา 120 และแสดงให๎เห็นวําประชากร
สูงอายุมีมากกวําประชากรเด็ก และเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed Aged society)  

(3.2) ประชากรในจังหวัดอํางทองยังไมํตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแล
สุขภาพที่ถูกต๎อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมํเหมาะสม ขาดการออกก้าลังกาย เกิดความเครียด 
หาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ท้าให๎มีภาวะน้้าหนักเกินและอ๎วน เป็นสาเหตุหลักส้าคัญท้าให๎
เกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง และมีแนวโน๎มรุนแรงมากขึ้น สํงผลท้าให๎เกิดการเจ็บปุวย พิการ เสียชีวิต มีภาระ
คําใช๎จํายทางด๎านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยํางมหาศาล ซึ่งประเทศไทยและจังหวัดอํางทอง  
ก็ก้าลังเผชิญกับปัญหาที่วิกฤติเชํนกัน ต๎องประสบกับแนวโน๎มปัญหาที่เพ่ิมขึ้นจากโรคที่ปูองกันได๎ ที่ส้าคัญ 
ได๎แกํ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

ตารางท่ี 34 จ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ พ.ศ. 2559 – 2563 

กลุ่มสาเหต ุ 2559 2560 2561 2562 2563 
ความดันโลหิตสูงที่ไมํมีสาเหตุน้า 157,631 167,714 155,810 148,163 139,292 
โรคเบาหวาน 107,516 118,220 108,138 103,371 95,777 
การติดเชื้อของทางเดินหายใจสํวนบน
แบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 

62,729 62,615 
 

52,931 
 

45,325 
 

41,777 
 

เนื้อเยื่อผิดปกติ 62,642  65,533  54,677  55,556 49,676 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร๎าง   37,910    40,606    39,236    40,407   31,184 
โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ    
ใต๎ผิวหนัง 

  29,411    29,406    28,159    26,830   25,630 

โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ
และดูโอเดนัม 

  28,261 
 

27,973 
 

26,747 
 

 24,448 
 

20,289 
 

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไมํระบุ
เฉพาะ และหลายบริเวณในรํางกาย 

  25,519 
 

25,292 
 

25,456 
 

 23,349 
 

20,678 
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กลุ่มสาเหต ุ 2559 2560 2561 2562 2563 
พยาธิสภาพของหลังสํวนอื่น ๆ   24,733   24,442   22,251    24,589    22,969 
โรคเก่ียวกับตํอมไร๎ทํอ โภชนาการ 
และเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ 

  20,356 
 

33,225 
 

37,062 
 

 15,626 
 

 15,701 
 

ฟันผ ุ   17,422 19,232 16,947  17,675 14,739 
 
(3.3) อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากรจังหวัดอํางทองลดลงอยํางตํอเนื่อง

ตั้งแตํปี 2556 จนถึงปีปัจจุบัน  

แผนภูมิที่ 18 อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร พ.ศ. 2551 – 2563 

 
 

  

ปี 

ร้อยละ 
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แผนภูมิที่ 19 อัตราการเกิดและอัตราการตายต่อของประชากรจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2547 – 2563 

 
 

(3.4) ประชากรของจังหวัดอํางทองก้าลังเพ่ิมช๎า ภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่้าลง เป็น
ผลให๎ประชากรในจังหวัดอํางทองมีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเชํนนี้  ท้าให๎โครงสร๎างอายุของประชากร
เปลี่ยนแปลงไปอยํางเห็นได๎ชัดเจน 

(3.5) สาเหตุการปุวยของประชาชนจังหวัดอํางทองที่ส้าคัญ ในปี 2563 ได๎แกํ  
โรคปอดบวม จ้านวน 1,719 ราย รองลงมา คือ โรคโลหิตจางอ่ืน ๆ จ้านวน 1,227 ราย โรคต๎อกระจกและ
ความผิดปกติของเลนส์อ่ืน ๆ จ้านวน 1,059 ราย อันดับถัดมา คือ สาเหตุการปุวยโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
และการบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ ในจ้านวนผู๎ปุวยที่ใกล๎เคียงกัน จ้านวน 965 ราย และ 948 ราย ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 35 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค พ.ศ. 2559 - 2563 

สาเหตุการป่วย 2559 2560 2561 2562 2563 
โรคปอดบวม 4,799 4,396 3,616 2,943 1,719 
โรคต๎อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืน ๆ 1,550 1,104 1,074 1,580 1,059 
โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 1,462 1,601 1,573 1,409 965 
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  1,449 1,488 1,435 1,613 948 
โรคโลหิตจางอื่นๆ 1,347 1,777 1,861 1,918 1,227 
โรคหัวใจล๎มเหลว 922 1,014 1,089 1,002 813 

 
  



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน๎า 52 
 

 

นอกจากนี ้เมื่อระดมความคิดจากผู๎เกี่ยวข๎อง ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และภาคีเครือขํายรํวมประชุมสะท๎อน
ข๎อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และรํวมหาแนวทางการแก๎ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ข๎อมูลตาม 4 H ได๎แก ํ
ความรุนแรงของโรคท่ีท้าให๎เสียชีวิตมากที่สุด (High risk) , การปุวยด๎วยโรคที่มีผู๎เข๎ารับบริการในสถานพยาบาล
เป็นจ้านวนมาก (High Volume) , การเจ็บปุวยด๎วยโรคที่มีคําใช๎จํายสูง (High cost) และความสอดคล๎องของโรค
ที่เป็นปัญหากับนโยบายในแตํละระดับ ได๎แกํ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และระดับจังหวัด (High policy) 
เมื่อมีการถํวงน้้าหนักคะแนนในแตํละโรค และน้ามาจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา (Priority setting) พบวํา
โรคและภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพที่ส้าคัญของจังหวัดอํางทอง 5 อันดับแรก ได๎แกํ โรคมะเร็งทุกชนิด , หลอดเลือด
สมอง (Stroke) , หัวใจขาดเลือด (STEMI) , ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน ,วัณโรค , อุบัติเหตุจากการขนสํง ,
ไข๎เลือดออก , ปอดบวม และไตวายเรื้อรัง ตามล้าดับ โดยในชํวง 5 ปีที่ผํานมา (พ.ศ. 2559 - 2563) ข๎อมูลจาก
ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ อัตราการตายด๎วยโรคและภาวะที่เป็น
ปัญหาส้าคัญของประชาชนในจังหวัดตํอประชากรแสนคน ของ 5 อันดับดังกลําวมีแนวโน๎ม ดังนี้ 

ตารางท่ี 36 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคมะเร็งทั่วไปต่อประชากรแสนคนปี 2559 – 2563 

ปี จ านวนประชากร 
ผลการวินิจฉัยว่าตาย

ด้วยโรคมะเร็ง  
อัตราการตาย 

ต่อประชากรแสนคน 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 
2559 282,995 340 120.14 - 
2560 

 
282,404 342 121.1 0.96 

2561 281,187 393 139.76 18.66 
2562 280,435 373 133.00 -5.36 
2563 279,653 354 126.59 -5.36 

 

ตารางท่ี 37  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน 
ปี 2559 – 2563 

ปี 
จ านวน 

ประชากร 
ผลการวินิจฉัยว่าตาย

ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
อัตราการตาย 

ต่อประชากรแสนคน 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 
2559 282,995 340 120.14 - 
2560 

 
282,404 342 121.1 0.96 

2561 281,187 393 139.76 18.66 
2562 280,435 373 133.00 -5.36 
2563 279,653 354 126.59 -5.36 
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ตารางท่ี 38  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ต่อประชากรแสนคน 
ปี 2559 – 2563 

ปี 
จ านวน 

ประชากร 
ผลการวินิจฉัยว่าตาย

ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 
อัตราการตาย 

ต่อประชากรแสนคน 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 
2559 282,995 340 120.14 - 
2560 

 
282,404 342 121.1 0.96 

2561 281,187 393 139.76 18.66 
2562 280,435 373 133.00 -5.36 
2563 279,653 354 126.59 -5.36 

 

ตารางท่ี 39  จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งต่อประชากรแสนคน 
ปี 2559 – 2563 

ปี 
จ านวน 

ประชากร 
ผลการวินิจฉัยว่าตาย
ด้วยอุบัติเหตุการขนส่ง 

อัตราการตาย 
ต่อประชากรแสนคน 

ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น 

2559 282,995 85 30.04 - 
2560 

 
282,404 68 24.08 -5.96 

2561 281,187 77 27.38 3.30 
2562 280,435 69 24.60 -11.59 
2563 279,653 59 21.09 -16.95 

 

ตารางท่ี 40 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน ปี 2559 – 2563 

ปี 
จ านวน 

ประชากร 
ผลการวินิจฉัย 

ตายด้วยโรคเบาหวาน 
อัตราการตาย 

ต่อประชากรแสนคน 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 
2559 282,995 89 31.45  - 
2560 

 
282,404 73 25.85 -5.60 

2561 281,187 62 22.05 22.05 
2562 280,435 43 15.33 -10.52 
2563 279,653 39 13.95 -8.10 
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2.2) ด้านความม่ันคง 
(1) ปัญหายาเสพติด 

ยาเสพติดเป็นภัยร๎ายแรงตํอสังคมไทยและประเทศชาติอยํางยิ่ง เป็นปัญหาเชิงโครงสร๎างกํอให๎เกิด
ปัญหาสังคม มีผลเสียตํอบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท้าให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพของ
ประชากร สถาบันทางสังคมและความมั่นคงของชาติอีกด๎วย การแพรํระบาดของยาเสพติดมีคว ามรุนแรง   
และขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกกลุํมเปูาหมาย ทุกเพศทุกวัย การแพรํระบาดของปัญหายาเสพติด       
มีความรุนแรงมีการเพ่ิมขึ้นอยํางมากของปริมาณการผลิต การค๎าและการจ้าหนําย (Supply) รวมทั้งมีการ
พัฒนาตัวยา สํวนผสมของยาเสพติดรูปแบบใหมํเพ่ือให๎บริการและตอบสนองความต๎องการของผู๎เสพแตํละ
ประเภท (Demand) มีจ้านวนและสัดสํวนเพ่ิมสูงขึ้น จากข๎อมูลของส้านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) สถิติจับกุมคดียาเสพติดทุกข๎อหาในพ้ืนที่จังหวัดอํางทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ้านวน 810 คดี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 824 คดี ลดลงจ้านวน 14 คดี ซึ่งถือวํา    
ไมํแตกตํางจากปีที่แล๎ว สํวนข๎อหาที่มีการกระท้าผิดมากที่ สุดคือ เสพ 286 คดี คิดเป็นร๎อยละ 35.31 
ครอบครอง จ้านวน 282 คดี คิดเป็นร๎อยละ 34.81 ครอบครองเพ่ือจ้าหนําย คิดเป็นร๎อยละ 25.06 จ้าหนําย 
จ้านวน 30 คดี คิดเป็นร๎อยละ 370 และ ผลิต 9 คดี คิดเป็นร๎อยละ 1.12 (ศูนย์อ้านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอํางทอง , 2564) 

เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่มีมานาน ลักษณะและความรุนแรงของ
ปัญหาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตํางก็เอ้ือให๎ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรง โดยเฉพาะ
ปัญหาในกลุํมผู๎เสพและผู๎ค๎ายาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด สํงผลกระทบตํอ
สังคม ชุมชน และตนเอง เชํน การสูญเสียโอกาสในการศึกษา สุขภาพรํางกายและจิตใจเสื่อมโทรม การสูญเสีย
อิสรภาพเนื่องจากกระท้าความผิด ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกท้าลาย ความรู๎สึกไมํปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือผลกระทบในระดับประเทศ คือ การสูญเสียด๎านงบประมาณในการปราบปราม จับกุม คุมขัง 
รวมทั้ง การบ้าบัดฟ้ืนฟ ูซึ่งน้ามาสูํการสูญเสียที่ส้าคัญ คือ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคําอันเป็นก้าลังส้าคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต สอดคล๎องกับข๎อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมพินิจและคุ๎มครองเด็ก
และเยาวชน การแพรํระบาดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวําในจังหวัดอํางทอง จ้านวน 451 คน 
เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 599 คน ลดลง จ้านวน 148 คน เนื่องจาก
สถานถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให๎การบ้าบัดรักษาในรูปแบบสมัครใจ 
(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ลดลง โดยจ้าแนกเป็นแตํละระบบ ดังนี้ ในปี 2564 ระบบสมัครใจ จ้านวน 132 คน 
น๎อยกวําปี 2563 ระบบบังคับบ้าบัด ปี 2564 จ้านวน 219 คน น๎อยกวํา ปี 2563 จ้านวน 104 คน ระบบ
ต๎องโทษ ปี 2564 มีจ้านวนเทํากับในปี 2563 คือ 100 คน จะเห็นวํามีผู๎เข๎ารับการบ้าบัดรักษาน๎อยกวําปี 2563 
ในทุกระบบ (จากระบบ บสต. ในชํวง 6 เตือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)) 

โดยเฉพาะแนวโน๎มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอํางทอง จากสถิติข๎อมูลและผลการด้าเนินการ
ตั้งแตํปี 2558 ถึงปัจจุบันเป็นต๎นมา ท้าให๎คาดวําสถานการณ์การแพรํระบาดของยาเสพติดในจังหวัดอํางทอง    
เพ่ิมมากขึ้น กลุํมเปูาหมายที่ต๎องให๎ความสนใจ ยังคงเป็นกลุํมเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มี
อายุระหวําง  25 - 40 ปี อยูํในวัยใช๎แรงงาน อาชีพของผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดสํวนใหญํ ประกอบอาชีพรับจ๎าง     
ผู๎ใช๎แรงงาน เกษตรกร และค๎าขาย พ้ืนที่แพรํระบาดมากที่สุดของจังหวัดอํางทอง คือ อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 
อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอเมืองอํางทอง (ส้านักสถิติจังหวัดอํางทอง ส้านักสถิติแหํงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม , 2561) 
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จากสถิติข๎อมูลเกี่ยวกับประเภทยาเสพติดที่มีการแพรํระบาดมากที่สุดในพ้ืนที่ ได๎แกํ ยาบ๎า กัญชา ไอซ์ 
และยาเค โดยราคายาเสพติดใน ปี 2564 มีแนวโน๎มลดลง เนื่องจากยังมีผลิตและลักลอบน้าเข๎ามาจ้าหนําย 
รายยํอยในพ้ืนทีจ่้านวนมาก ยาบ๎า ขายปลีกในราคาต่้าสุดเม็ดละ 30 บาท ขายสํงแถวละ 2,000 -  3,000 บาท 
มัดละ 16,000 - 23,000 บาท ยาไอซ ์กรัมละ 100 - 220 บาท ขีดละ 16,000 บาท 

กลําวโดยสรุปพบวําปัจจัยที่มีผลตํอความส้าเร็จในการปูองกัน แก๎ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตํอการติดยาเสพติดในจังหวัดอํางทอง ประกอบด๎วย ปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชน ปัจจัย
ภายในชุมชน ได๎แกํ  

1) ปัจจัยด๎านตัวเยาวชนและผู๎ติดยาเสพติด มีปัญหาสํวนตัวด๎านบุคลิกภาพ เครียดวิตกกังวล ซึมเศร๎า 
มีปัญหาครอบครัว มีปัญหาด๎านการเรียน อยากรู๎อยากลอง ถูกชักจูงจากเพ่ือน ขาดความรู๎ความเข๎าใจด๎านยาเสพติด 
ขาดกิจกรรมและใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  

2) ปัจจัยด๎านครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู มีสํวนตํอพฤติกรรมของเยาวชนและผู๎ติดยาเสพติด ปัญหา
อาจเกิดจากครอบครัวแตกแยก การทะเลาะเบาะแว๎งในครอบครัว ขาดความรัก ความอบอํุน ครอบครัวยากจน
ไมํมีเวลาให๎ ครอบครัวใกล๎ชิดยาเสพติดหรือเสพยาเสพติด ความกดดัน และความคาดหวังของครอบครัวที่มีตํอ
เยาวชนและผู๎ติดยาเสพติด  

3) ปัจจัยด๎านชุมชน ประชาชนในชุมชนต๎องมีจิตส้านึก รับผิดชอบตํอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน                    
มีความรู๎ความเข๎าใจในโทษภัยของยาเสพติด และมีความเข๎าใจที่จะปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด ต๎องมีสํวนรํวม 
ในการแก๎ปัญหา ปัญหาที่เกิดในชุมชน ชุมชนยํอมรู๎ดีวําใครค๎าใครเสพใครเกี่ยวข๎อง และจะรํวมกันปู องกัน
แก๎ปัญหาอยํางไร  

4) ปัจจัยด๎านผู๎น้าท๎องถิ่น ต๎องสร๎างจิตส้านึกเพ่ิมความสามารถสํงเสริมศักยภาพของผู๎น้าท๎องถิ่น                 
ในการมีสํวนรํวมในกระบวนการแก๎ปัญหา วางแผน ด้าเนินการติดตามประเมินผล ผู๎น้าที่ส้าคัญ ได๎แกํ ก้านัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎น้า และองค์กรในท๎องถิ่น  
มีความมํุงมั่นในการท้างานสนับสนุนทั้งด๎านวิชาการและงบประมาณ  

5) ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ กลุํมเพ่ือน ผู๎ติดยาเสพติด และผู๎ค๎า ผู๎ติดยาเสพติดในชุมชน ชุมชน 
และผู๎เกี่ยวข๎อง ต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจ ด้าเนินการควบคุมตรวจตราจับกุมเข๎าคํายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ชี้แจงท้าความเข๎าใจให๎เลิกค๎าเลิกเสพยาเสพติด เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

6) ปัจจัยด๎านองค์กร หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด เชํน TO BE NUMBER 
ONE กองทุนแมํของแผํนดิน ศูนย์อ้านวยการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระดับจังหวัด 
องค์การบริหารสํวนจังหวัด ส้านักงานจังหวัด ส้านักงานอ้าเภอ ส้านักงานสํงเสริมสุขภาพชุมชน (สสส.) 
สถาบันการศึกษา นักวิชาการ อบรมให๎ความรู๎ด๎านวิชาการ ศึกษาวิจัยปัญหาการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
มีสํวนรํวมในการวางแผนด้าเนินการและติดตามประเมินผล  

7) เครือขํายชุมชน จัดตั้งเครือขํายชุมชนระหวํางชุมชน ศูนย์กลางเครือขํายแตํละภาคเครือขํายชุมชน 
ต๎านยาเสพติดที่เหมาะสมที่สุด เกิดจากการจัดตั้งเครือขํายแลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ์โดยใช๎การศึกษาดูงาน 
อบรมสัมมนา และจัดเวทีชาวบ๎าน การปูองกันแก๎ไขยาเสพติดในอดีตที่ผํานมาเน๎นให๎ความส้าคัญกับการจับกุม
คุมขังและมาตรการทางกฎหมายแตํปัญหายาเสพติดไมํลดลงและหมดไป กลับมีแนวโน๎มเพ่ิมความรุนแรงเพราะ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาด๎านโครงสร๎างเกี่ยวข๎องกับคน คือ ผู๎ค๎า ผู๎เสพ ผู๎เกี่ยวข๎อง และยาเสพติด ซึ่งมี  
หลายประเภท การปูองกันแก๎ไขจึงจ้าเป็นต๎องให๎ชุมชนมีสํวนรํวม 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1) ทรัพยากรน้ า 

(1) แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดอํางทองท้าการกสิกรรมโดยอาศัยน้้าชลประทาน    
เป็นหลัก แตํการปลูกข๎าวในฤดูนาปี น้้าฝนยังคงเป็นแหลํงน้้าธรรมชาติที่มีความส้าคัญส้าหรับการเพาะปลูก
โดยเฉพาะจังหวัดอํางทอง 

(2) แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด๎วย แมํน้้า ล้าคลอง หนอง บึงตําง ๆ จังหวัดอํางทอง   
มีแมํน้้าสายส้าคัญไหลผําน 2 สายได๎แกํ 

(2.1) แมํน้้าเจ๎าพระยาไหลผํานเข๎าสูํจังหวัดอํางทองตอนกลางของอ้าเภอไชโย 
ผํานเข๎าสูํอ้าเภอเมืองอํางทอง อ้าเภอปุาโมก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร  

(2.2) แมํน้้าน๎อย แมํน้้าสายนี้แยกจากแมํน้้าเจ๎าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผําน
เข๎าสูํจังหวัดอํางทองที่อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอวิเศษชัยชาญ และเข๎าสูํจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อ้าเภอผักไหํ 
ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 

(3) ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ าชลประทาน แหลํงน้้าชลประทานซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่ท้าการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอํางทอง จ้านวน 500,055 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีโครงการ
ชลประทานในเขตพ้ืนที่จังหวัดอํางทอง จ้านวน 5 โครงการ ได๎แกํ  

(3.1) โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษายางมณี ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน 
158,740 ไรํคิดเป็นร๎อยละ 26.22 ของพ้ืนที่จังหวัด มีพ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแตํตอนกลางของจังหวัดฝั่งขวา     
ของแมํน้้าเจ๎าพระยาครอบคลุมพื้นที่ด๎านเหนือถึงด๎านใต๎ในเขตอ้าเภอไชโย อ้าเภอโพธิ์ทอง อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 
อ้าเภอปุาโมกและอ้าเภอเมืองอํางทอง 

(3.2) โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตรครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน 255,900 ไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ 42.28 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแตํตอนกลางไปทางด๎านตะวันตกของจังหวัด      
ยาวตลอดแนวเหนือใต๎บริเวณอ้าเภอวิเศษชัยชาญ อ้าเภอสามโก๎ อ้าเภอโพธิ์ทอง และอ้าเภอแสวงหา 

(3.3) โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช มีพ้ืนที่ชลประทาน  68,655 ไรํ    
คิดเป็นร๎อยละ 11.34 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแตํทิศตะวันออกของจังหวัดเริ่มตั้งแตํฝั่งซ๎ายของ
แมํน้้าเจ๎าพระยาจนสุดเขตจังหวัดอํางทองตามแนวเหนือใต๎ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอเมืองอํางทอง  อ้าเภอไชโย 
และอ้าเภอปุาโมก 

(3.4) โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาผักไหํ มีพ้ืนที่ชลประทาน 10,500 ไรํ คิดเป็น
ร๎อยละ 1.73 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแตํทางทิศใต๎ของจังหวัดด๎านอ้าเภอปุาโมก 

(3.5) โครงการสํงน้้าและบ้ารุงรักษาสามชุก มีพ้ืนที่ชลประทานน๎อยที่สุด 6,260 ไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ 1.03 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแตํทิศตะวันตกของจังหวัดด๎านอ้าเภอสามโก๎ 

3.2) ทรัพยากรป่าไม้ 
สภาพทั่วไปของจังหวัดอํางทอง เป็นพื้นที่ที่ใช๎เพื่อการเกษตรมาตั้งแตํดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมดเป็น

พ้ืนที่ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จ้าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของสํวนราชการตําง ๆ จึงไมํมี
พ้ืนที่ที่เป็นปุาไม ๎สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแตํอยํางใด 

3.3) มลพิษทางอากาศ 
คุณภาพอากาศในจังหวัดอํางทอง โดยการตรวจวัดคําฝุุนละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM 10)  

มีคําเฉลี่ยที่ 42.29 ซึ่งอยูํในเกณฑ์มาตรฐานที่ไมํเกิน 120 ไมโครกรัมตํอลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป , ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม  
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ตารางท่ี 41 การวัดผลคุณภาพอากาศจ าแนกเป็นรายปี พ.ศ. 2560 – 2563  

คุณภาพอากาศ 2560 2561 2562 2563 เฉลี่ย 
ฝุุนละอองขนาดไมํเกิน 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง (ไมโครกรัมตํอลูกบาศก์เมตร) 

29.77 44.79 44.00 50.49 42.29 
     

ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อมจังหวัดอํางทอง 

3.4) ขยะมูลฝอยชุมชน 
จังหวัดอํางทอง  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 41,652 ตันตํอปี หรือประมาณ 114 ตันตํอวัน 

คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 1.04 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน มีการเก็บขนไปก้าจัดประมาณ 50,000 
ตันตํอปี หรือประมาณ 136 ตันตํอวัน 

ตารางท่ี 42 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง  

ปี 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้ามาก าจัด 

รวม (ตัน) 
ขยะเทศบาลเมืองฯ (ตัน) ขยะหน่วยงานอ่ืน (ตัน) 

2555 8,689.000  6,094.00 14,783.000 
2556 8,019.000 7,845.00 15,864.000 
2557 8,336.000 13,972.00 22,308.000 
2558 6,119.000 12,651.00 18,770.000 
2559 4,589.000 9,488.00 14,078.000 
2560 8,553.918 28,024.35 36,578.268 
2561 10,149.750 30,075.23 40,224.980 
2562 11,497.000 31,160.72 42,657.720 
2563 11,946.000 29706.04 41,652.040 

ที่มา : ส้านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อมจังหวัดอํางทอง 

3.5) คุณภาพน้ า  
การตรวจสอบคุณภาพน้้า แหลํงน้้าที่ส้าคัญ ได๎แกํ แมํน้้าเจ๎าพระยา จ้านวน 2 สถานี บริเวณสะพาน

ข๎ามแมํน้้าเจ๎าพระยาหน๎าศาลากลางจังหวัด ต้าบลบางแก๎ว อ้าเภอเมืองอํางทอง บริเวณวัดทําสุทธาวาส ต้าบล
บางเสด็จ อ้าเภอปุาโมก และแมํน้้าน๎อย จ้านวน 1 สถานี คือ บริเวณสะพานข๎ามแมํน้้าน๎อย ต้าบลอํางแก๎ว  
อ้าเภอโพธิ์ทอง เก็บตัวอยํางท้าการวิเคราะห์ทุก 3 เดือน นอกจากนี้ ยังมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติ     
ที่ติดตั้งโดยกรมควบคุมมลพิษ ส้าหรับแมํน้้าเจ๎าพระยา 1 สถานี ตั้งอยูํที่บริเวณหน๎าวัดทําสุทธาวาส ต้าบลบางเสด็จ  
อ้าเภอปุาโมก สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทุก 30 นาที ผํานระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้้าแมํน้้าสายหลักทั้ง 2 สาย พบวํา แมํน้้าเจ๎าพระยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) เฉลี่ย
ย๎อนหลัง 5 ปี เทํากับ 5.8 และ 4.9 มิลลิกรัมตํอลิตร จัดอยูํในเกณฑ์พอใช๎แมํน้้าน๎อยปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 
(DO) เฉลี่ยย๎อนหลัง 5 ปี เทํากับ 4.0 มิลลิกรัมตํอลิตร จัดอยูํในเกณฑ์พอใช๎ เชํนกัน  

ส้าหรับแหลํงก้าเนิดน้้าเสียในแมํน้้าเจ๎าพระยาและแมํน้้าน๎อย มี 4 แหลํง ได๎แกํ (1) ชุมชน ร๎อยละ 73 
(2) อุตสาหกรรม ร๎อยละ 10 (3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ร๎อยละ 9 และ (4) ปศุสัตว์ ร๎อยละ 8 
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3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
สรุปผลความต้องการเชิงพื้นที่ของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดอ่างทอง
ได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเดือนร้อน และความต้องการให้ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขหรือบรรเทาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในระดับพ้ืนที่ (Project Base) ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมอบหมายให้อ าเภอประสานงาน
กับองค์กรอ่ืน ๆ ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ของอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ด าเนินการภายใต้
กระบวนการประชาคมครอบคลุมในทุก ๆ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและหน่วยงานระดับอ าเภอ และจัดท าสรุป
ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวข้างตัน พร้อมทั้งระบุพ้ืนที่ที่มีปัญหาและความต้องการโครงการและแนวทางแก้ไขปัญหา    
ให้ชัดเจนในรูปแบบของแผนพัฒนาอ าเภอ และส่งให้จังหวัด หลังจากนั้นมอบหมายให้ส านักงานสถิติจังหวัด
อ่างทองวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการระดับอ าเภอ (Area Base) และเรียงล าดับความต้องการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ความต้องการ 
ล าดับที่ พื้นที่ 

ความส าคัญ ด าเนินการ 
ด้านสังคม 
และความม่ันคง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 7 อ าเภอ 
ได้แก่ 
- เมืองอ่างทอง 
- วิเศษชัยชาญ 
- โพธิ์ทอง 
- ไชโย 
- ป่าโมก 
- แสวงหา 
- สามโก ้

ซ่อมแซมสิ่งอ านวยความสะดวก 2 
การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 3 
ปัญหายาเสพติด 9 

ด้านเศรษฐกิจ จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกสินค้าเกษตร 5 
จัดหาสถานที่ขายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 6 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถึใหม่ 7 
การใช้พลังงานเพ่ือพัฒนาการเกษตรและ  
แหล่งท่องเที่ยว  
ปัญหาน้ าท่วม 8 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาขยะในชุมชน 10 
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ตารางท่ี 43 ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจของประชาชนและแนวทางการแก้ปัญหา  
 จ าแนกตามพื้นที่ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตรต่ า  
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลบา้นร ี
หมู่ที่ 4 , 6 ต าบลบา้นอิฐ 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
ที่ระบบตรงตามความต้องการ
ของตลาด 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก 
2. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกสินคา้เกษตรด้าน
พืช 
3. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที่  

หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลตลาดกรวด 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลศาลาแดง 
หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลบา้นอิฐ 
หมู่ที่ 4 – 2 ต าบลย่านซื่อ 

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 1. พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแก้มลงิขนมครก 
2. ขุดลอกคลอง 

หมู่ที่ 2 , 7 ต าบลศาลาแดง 
 

4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1. จัดหาปุ๋ย / ยาปราบศัตรูพืชราคาต่ า 
2. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ 
3. ควบคุมราคาปุ๋ย / ยาปราบศตัรูพืช 

หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นแห 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นอิฐ 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ /SME 

เครือข่ายการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

หมู่ที่ 1 – 6  ต าบลบา้นแห 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นอิฐ 
หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลย่านซื่อ 

6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1. ซ่อมแซมเส้นทาง หมู่ที่ 3 ต าบลศาลาแดง 

7. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 
     

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ชุมชนบางแก้ว  ชุมชนตลาดหลวง 
หมู่ที่ 7 – 8 ต าบลโพสะ 
หมู่ 5 ต าบลหัวไผ่ 
หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 9 ต าบลบา้นอฐิ 

8. แหล่งจ าหน่ายสนิค้าการเกษตร 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้
ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน
จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแห 
หมู่ที่ 3 ต าบลคลองวัว 

9. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น
ปัญหา ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ต าบลที่โดเด่น 
  

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน 
2. รวมผู้ผลิตกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ด้วยการ

สร้างความแตกตา่ง รูปแบบ บรรจุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ชุมชนตลาดหลวง   
ชุมชนบางแก้ว 
ต าบลโพสะ   
ต าบลหัวไผ ่
ต าบลบ้านอิฐ 

10. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ ชุมชนตลาดหลวง 
ชุมชนบางแก้ว 

11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว  

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแห 
หมู่ที่ 3 ต าบลโพสะ 
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อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตร 
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 ต าบลบางจัก 
หมู่ที่ 1 และ 9 ต าบลยี่ล้น 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
ที่ระบบตรงตามความต้องการ
ของตลาด 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก 
2. รณรงค์ให้เพาะปลูกแบบผสมผสาน/พชื

ทางเลือก  

หมู่ที่ 1 , 5  และ 8 ต าบลไผ่ด าพัฒนา
หมู่ที่ 8 , 9 , 10 และ 11 
ต าบลมว่งเตี้ย 

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 3. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1. จัดหาปุ๋ย / ยาปราบศัตรูพืชราคาต่ า 
2. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ 
3. ควบคุมราคาปุ๋ย / ยาปราบศตัรูพืช 

หมู่ที่ 1 ต าบลบางจัก 
หมู่ที่ 1 และ 9 ต าบลยี่ล้น 
หมู่ที่ 1 และ 8 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 

     

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SME 

เครือข่ายการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน     

หมู่ที่ 1 , 5 และ 8 ต าบลทา่ชา้ง 
หมู่ที่ 5 , 6 และ 8 ต าบลไผ่จ าศลี 
หมู่ที่ 1 , 5 และ 8 ต าบลไผ่ด าพัฒนา 

6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1. ซ่อมแซมเส้นทาง หมู่ที่ 4 , 6 และ 9 ต าบลคลองขนาก 

7. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
พืชทางเลือก/พืชน้ าน้อย 

     

1. พิจารณาลักษณะดินก่อนการเพาะปลูก
ตามศักยภาพของพื้นที่ 

2. อบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
3. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 1 ต าบลบางจัก 
หมู่ที่ 1 และ 9 ต าบลยี่ล้น 
หมู่ที่ 1 และ 8 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
หมู่ที่ 1 , 5 และ 8 ต าบลไผ่ด าพัฒนา 

8. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หมู่ที่ 8 , 9 , 10 และ 11   
ต าบลมว่งเตี้ย 

9. แหล่งจ าหน่ายสนิค้า 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้
ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน
จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

10. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน 
2. รวมผู้ผลิตกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ด้วยการ

สร้างความแตกตา่ง รูปแบบ บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

หมู่ที่ 1 , 2 ต าบลศาลเจา้โรงทอง 
หมู่ที่ 1 และ 9 ต าบลยี่ล้น 
หมู่ที่ 1 , 5 , 6 และ 8 ต าบลไผจ่ าศีล 

11. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ 
2. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

หมู่ที่ 1 , 5 , 6 และ 8 ต าบลไผว่ง 

12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. จัดท าป้ายบอกทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว  

ต าบลไผ่ด าพฒันา 
ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
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อ าเภอโพธิ์ทอง 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตร 
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 2, 4 และ 5 ต าบลองค์รักษ์ 
หมู่ที่ 4 และ 5 ต าบลยางซา้ย 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก 
    ที่ระบบตรงตามความต้องการ 
    ของตลาด 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก 
2. รณรงค์ให้เพาะปลูกแบบผสมผสาน/ 
    พืชทางเลือก 
3. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกสินคา้เกษตร 
4. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 4 - 5 และ 7 - 8  
ต าบลยางซา้ย 
หมู่ที่ 5 และ 7 ต าบลค าหยาด 
หมู่ที่ 12 ต าบลบ่อแร ่

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 1. ขุดเจาะแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแก้มลงิขนมครก 
3. ขุดลอกคลอง 

หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแม่ไก ่
หมู่ที่ 4 - 5 ต าบลอ่างแก้ว 

4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1. จัดหาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาต่ า หมู่ที่ 1 และ 5 ต าบลบางพลบั 
หมู่ที่ 5 และ 6 ต าบลสามง่าม 
หมู่ที่ 1 และ 5 ต าบลบางเจ้าฉ่า 

2. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ 
3. ควบคุมราคาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม หมู่ที่ 4 และ 7 ต าบลทางพระ 
หมู่ที่ 4 - 5 ต าบลอ่างแก้ว 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ    

/SME     เครือข่ายการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต 
    ทางการเกษตร 

1. ซ่อมแซมเส้นทาง หมู่ที่ 4 - 5 ต าบลอ่างแก้ว 
 

7. ขาดองค์ความรู้ในการ
เพาะปลูก 

    พืชทางเลือก/พืชน้ าน้อย 

1. พิจารณาลักษณะดินก่อนการเพาะปลูก 
 ตามศักยภาพของพื้นที ่
2. อบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

หมู่ที่ 6 ต าบลอินประมูล 
หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์รังนก 

8. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หมู่ที่ 4 ต าบลอ่างแก้ว 

9. แหล่งจ าหน่ายสนิค้า 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้ 
    ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน 
    จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

หมู่ที่ 1 ต าบลอินประมูล 

10. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน 
2. รวมผู้ผลิตกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ด้วยการ 
    สร้างความแตกตา่ง รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ 

เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ต าบลทางพระ 
ต าบลสามง่าม 
ต าบลบ่อแร่ 
ต าบลยางซา้ย 

11. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ 7 ต าบลทางพระ 
หมู่ที่ 4 - 5 ต าบลอ่างแก้ว 2. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

   12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. จัดท าป้ายบอกทางไปยังสถานที่ ต าบลบางเจ้าฉ่า 
ต าบลอนิประมลู     ท่องเที่ยว 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ 
    แหล่งท่องเที่ยว 
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อ าเภอป่าโมก 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตร 
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 5 – 6 ต าบลเอกราช 
หมู่ที่ 2 – 5 และ 7 – 8  
ต าบลสายทอง 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก 
    ที่ระบบตรงตามความต้องการ 
    ของตลาด 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก 
2. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 1 – 5 และ 8 ต าบลโรงชา้ง 
หมู่ที่ 2 – 4 ต าบลนรสงิห์ 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลบางเสด็จ 
หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลโผงเผง 
หมู่ที่ 5 ต าบลโรงช้าง 

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 1. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 , 4 และ 6 ต าบลสายทอง 
4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1. จัดหาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาต่ า 

2. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ 
3. ควบคุมราคาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช 

หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลบางเสด็จ 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SME 
    เครือข่ายการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

หมู่ที่ 5 – 6 ต าบลเอกราช 
หมู่ที่ 2 – 5 และ 7 – 8  
ต าบลสายทอง 
หมู่ที่ 1 – 5 และ 8 ต าบลโรงชา้ง 

6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต 1. ซ่อมแซมเส้นทาง หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลโผงเผง 
   ทางการเกษตร  หมู่ที่ 2 – 4 ต าบลนรสงิห์ 
7. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก 
    พืชทางเลือก/พืชน้ าน้อย 

1. พิจารณาลักษณะดินก่อนการเพาะปลูก 
 ตามศักยภาพของพื้นที ่
2. อบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
3. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

ต าบลโรงชา้ง 
ต าบลโผงเผง 

8. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า บางปลากด 

9. แหล่งจ าหน่ายสนิค้า 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้ 
    ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน 
    จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

ต าบลเอกราช 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบางเสด็จ 

10. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน 
2. รวมผู้ผลิตกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ด้วยการ 
    สร้างความแตกตา่ง รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ 
    เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ต าบลเอกราช 
ต าบลบางเสด็จ 

11. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ 
2. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบางเสด็จ 

12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. จัดท าป้ายบอกทางไปยังสถานที่    
ท่องเที่ยว 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ 
    แหล่งท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบางเสด็จ 
หมู่ที่ 1, 3 และ 7 ต าบลนรสิงห์ 
ต าบลเอกราช 
ต าบลบางเสด็จ 
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อ าเภอไชโย 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตร 
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 – 4 และ 6 ต าบลเทวราช 
หมู่ที่ 1 – 2 และ 7 ต าบลราชสถิตย์ 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
ที่ระบบตรงตามความต้องการ
ของตลาด 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก 
2. รณรงค์ให้เพาะปลูกแบบผสมผสาน/

พืชทางเลือก 
3. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกสินคา้เกษตร 
4. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2 ต าบลตรีณรงค ์
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชัยฤทธิ ์
หมู่ที่ 3 – 7 ต าบลไชยภูม ิ
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักฟ้า 

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 1. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1  ต าบลจรเข้ร้อง 
4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1. จัดหาปุ๋ย / ยาปราบศัตรูพืชราคาต่ า 

2. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ 
3. ควบคุมราคาปุ๋ย / ยาปราบศตัรูพืช 

หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2  ต าบลตรีณรงค ์
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชะไว 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เครือข่ายการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/
SME 

หมู่ที่ 1 – 4 และ 6 ต าบลเทวราช 
หมู่ที่ 1 ต าบลชะไว 

6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต 
    ทางการเกษตร 

1. ซ่อมแซมเส้นทาง หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชะไว 

7. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก 
    พืชทางเลือก/พืชน้ าน้อย 

1. พิจารณาลักษณะดินก่อนการเพาะปลูก
ตามศักยภาพของพื้นที่ 

2. อบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
3. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกสินคา้เกษตร 
4. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2 ต าบลตรีณรงค ์
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชัยฤทธิ ์

8. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หมู่ที่ 2 ต าบลตรีณรงค ์

9. แหล่งจ าหน่ายสนิค้า 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้
ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน
จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลไขโย 

10. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน 
2. รวมผู้ผลิตกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ด้วยการ

สร้างความแตกตา่ง รูปแบบ บรรจุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ต าบลชะไว 
ต าบลตรีณรงค์ 
ต าบลไชยภูมิ 
ต าบลหลักฟา้ 

11.ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ 
2. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชัยฤทธิ ์

12.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. จัดท าป้ายบอกทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลไขโย 
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลไขโย 
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อ าเภอแสวงหา 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตร 
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 1 - 4 และ 7 ต าบลบ้านพราน 
หมู่ที่ 1 และ 8 ต าบลวังน้ าเย็น 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
ที่ระบบตรงตามความต้องการ
ของตลาด 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 8 ต าบลสีบวัทอง 
หมู่ที่ 11 และ 13 ต าบลแสวงหา 

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 1. ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3, 7  และ 8 ต าบลแสวงหา 
หมู่ที่ 3 ต าบลจ าลอง 

4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 8 ต าบลสีบวัทอง 
หมู่ที่ 11 และ 13 ต าบลแสวงหา 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 8 ต าบลสีบวัทอง 

6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1. ซ่อมแซมเส้นทาง หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 8 ต าบลสีบวัทอง 

7. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
พืชทางเลือก/พืชน้ าน้อย 

1. อบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
2. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 8 ต าบลสีบวัทอง 
หมู่ที่ 11 และ 13  ต าบลแสวงหา 
หมู่ที่ 1 - 2  ต าบลบา้นพราน 

8. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หมู่ที่ 1 - 4 และ 7 ต าบลบ้านพราน 

9. แหล่งจ าหน่ายสนิค้า 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้
ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน
จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

ต าบลสีบัวทอง 

10. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน 
2. รวมผู้ผลิตกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ด้วยการ

สร้างความแตกตา่ง รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ต าบลวังน้ าเย็น 
ต าบลบ้านพราน 

11. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ 
2. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

หมู่ที่ 1 , 3 , 6 และ 8 ต าบลสีบวัทอง 
หมู่ที่ 11 และ 13 ต าบลแสวงหา 

12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. จัดท าป้ายบอกทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 1 , 2 ต าบลสีบวัทอง 
ต าบลสีบัวทอง 
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อ าเภอสามโก้ 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ราคาขายผลผลิตทาง

การเกษตร 
1. จัดหาสถานที่ขายสินคา้ทางการเกษตร 
2. ประกันราคาพชืผลทางการเกษตร 

หมู่ที่ 3 , 5 และ 6 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 2 , 3 และ 4  
ต าบลราษฎรพัฒนา 

2. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
ที่ระบบตรงตามความต้องการ
ของตลาด 
- โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัว 

- โครงการพืชสมุนไพรผักกินใบ 
- โครงการปลูกข้าวโพดฝักสด 
- โครงการปลูกไผบ่ริเวณที่พัก
อาศัย 

1. จัดอบรมเพื่อการวางแผนเพาะปลูก 
2. รณรงค์ให้เพาะปลูกแบบผสมผสาน/

พืชทางเลือก 
3. จัดโซนนิ่งการเพาะปลูกสินคา้เกษตร 
4. ศึกษาดูงานใน-นอกพื้นที ่

หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ต าบลอบทม 
หมู่ที่ 3 และ 5 ต าบลมงคลธรรมนิมิตร 
หมู่ที่ 4 , 5 และ 6 ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
หมู่ที่ 6 และ 8 ต าบลมงคลธรรมนิมิตร 
หมู่ที่ 1 ต าบลราษฎรพัฒนา 
หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์
หมู่ที่ 3 , 5 และ 6 ต าบลอบทม 

3. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  

1. ขุดเจาะแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2. ขุดลอกคลอง 

หมู่ที่ 3 , 5 และ 6 ต าบลอบทม 

4. ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 
- โครงการส่งเสริมการท าปุย๋
ชีวภาพ 

1. จัดหาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืชราคาต่ า 
2. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ 
3. ควบคุมราคาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช 

หมู่ที่ 5 , 6 และ 9 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 2 , 3 และ 4  
ต าบลราษฎรพัฒนา 

5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการสินค้าและการตลาด 
- โครงการจัดตั้งกลุ่มข้าวพนัธุ์ดี 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการรวมกลุ่ม 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

เครือข่ายการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/
SME 

หมู่ที่ 3 , 5 และ 6 ต าบลอบทม 
หมู่ที่ 3 และ 5 ต าบลมงคลธรรมนิมิตร 

6. ขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูก
พืชทางเลือก/พืชน้ าน้อย 

1. พิจารณาลักษณะดินก่อนการเพาะปลูก
ตามศักยภาพของพื้นที ่

หมู่ที่ 5 , 6 และ 9 ต าบลสามโก ้

7. จัดหาเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

1. จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หมู่ที่ 6 และ 8 ต าบลมงคลธรรมนิมิตร 

8. แหล่งจ าหน่ายสนิค้า 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้
ผลักดันปัจจัยภายในอันเกิดจากชุมชน
จนกลายเปน็ “ตลาดนัดชุมชน” 

ต าบลมงคลธรรมนิมิตร 
ต าบลสามโก้ 
ต าบลอบทม 
ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ ์

9. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 1. ฝึกอาชีพตามความต้องการของพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์
10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- มหกรรมมะม่วงส่งออกและ
ของดีสามโก ้

1. จัดท าป้ายบอกทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว 

2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว 

หมู่ที่ 2 , 3 และ 4  
ต าบลราษฎรพัฒนา 
หมู่ที่ 3 , 5 และ 6 ต าบลสามโก ้

 
 
  



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 67 
 

 

ตารางท่ี 44 ความต้องการด้านสังคมและความม่ันคงของประชาชนและแนวทางการแก้ปัญหา  
 จ าแนกตามพื้นที่ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งการเรียน

ทางเลือก (อาชีวะ เทคนิค และ
การพัฒนาอาชีพระยะสั้น) 

1. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
กับผู้ปกครองให้เข้าใจในแนวทางการ 

    สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่เยาวชน 

หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลปา่งิ้ว 
หมู่ที่ 4 , 6 ต าบลบา้นอิฐ 

2. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลตลาดกรวด 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลศาลาแดง 
หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลบา้นอิฐ 
หมู่ที่ 4 – 2 ต าบลย่านซื่อ 

3. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 2 ต าบลศาลาแดง 
หมู่ที่ 4  ต าบลยา่นซื่อ 

4. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน
เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 

2. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพอย่างถูกวิธี เช่น กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปีเคลื่อนที่ตามชมุชน 

3. สนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกายในชุมชน 

หมู่ที่ 7 ต าบลศาลาแดง 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นแห 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นอิฐ 

5. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 
  

1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

2. จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เชน่ เตียง 
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เพื่อให้ยืม 

3. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4. สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 

หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นแห 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นอิฐ 
หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลย่านซื่อ 
หมู่ที่ 3  ต าบลศาลาแดง 
หมู่ที่ 1 ต าบลโพสะ 
ชุมชนบางแก้ว 
ชุมชนตลาดหลวง 

6. ปัญหาสุขภาวะของประชาชน 
- ระบบประปา 

1. จัดหาระบบน้ าประปา ที่ได้มาตรฐานของ
กรมทรัพยากรฯ 

หมู่ 5 ต าบลหัวไผ่ 
หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 9 ต าบลบา้นอฐิ 
หมู่  5 , 6 ต าบลมหาดไทย 

7. ปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาด 
- โรคไข้เลือดออก 
- โรคไข้หวัด 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแห 
หมู่ที่ 3 ต าบลคลองวัว 
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ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
8. ปัญหายาเสพติด 

- ยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ในสถานประกอบการ 
- ในสถานที่ราชการ 
- ในชุมชน 

1. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
กับผู้ปกครองให้เข้าใจในแนวทางการ
ป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา  

2. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ ให้เข้าใจในแนวทางการ
ป้องกันยาเสพตดิในสถานประกอบการ 

3. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

4. รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติด ในสถานศึกษา สถานประกอบการ 
สถานที่ราชการ  และชุมชน 

หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลศาลาแดง 
หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลโพสะ 
หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลบา้นอิฐ 
หมู่ที่ 2 ต าบลศาลาแดง 

9. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. รณรงค์ระเบียบวินัยทางจราจรสวมหมวก
นิรภัยระหว่างขับขี ่

2. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ    
จุดเสี่ยง และทางแยกตา่ง ๆ 

4. ซ่อมแซมผิวการจราจร  สัญญาณไฟ    
ไฟทาง ปา้ยบอกทาง ปา้ยระวัง คันสะดุด
ตีเส้นแบ่งเขตบนถนนเพื่อลดปญัหา
อุบัติเหตุทางถนน 

5. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ    
เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

ตลาดหลวง 
ต าบลป่างิ้ว 
ต าบลตลาดหลวง 
ต าบลโพสะ 
ต าบลบ้านแห 
ต าบลศาลาแดง 
ต าบลศาลาแดง 
ต าบลย่านซื่อ 
ต าบลตลาดกรวด 
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อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. จัดหาอาชีพเสริมสร้างงาน - สร้างรายได้
CHR ในสถานประกอบการของชุมชน 

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลไผ่จ าศลี 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

2. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เทศบาลต าบลไผจ่ าศีล 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลไผ่จ าศลี 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

3. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน
เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 

4. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

2. จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เชน่ เตียง 
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เพื่อให้ยืม 

3. สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

เทศบาลต าบลไผจ่ าศีล 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลไผ่จ าศลี 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลหลักแก้ว 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลตลาดใหม่ 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลไผ่จ าศลี 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

5. ปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาด 
- โรคไข้เลือดออก 
- โรคไข้หวัด 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลไผ่จ าศลี 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

6. ปัญหายาเสพติด 1. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

เทศบาลต าบลท่าช้าง 
เทศบาลต าบลบางจัก 
เทศบาลต าบลไผจ่ าศีล 
เทศบาลต าบลศาลเจา้โรงทอง 

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. ซ่อมแซมผิวการจราจร  สัญญาณไฟ 
2. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ     

เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

เทศบาลต าบลม่วงเตี้ย 
เทศบาลต าบลสี่ร้อย 
เทศบาลต าบลตลาดใหม่ 
เทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
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อ าเภอโพธิ์ทอง 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. จัดหาอาชีพเสริมสร้างงาน - สร้างรายได้
CHR ในสถานประกอบการของชุมชน 

หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลอ่างแก้ว 

2. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลอินทประมูล 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลอ่างแก้ว 

3. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน
เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 

หมู่ที่ 1 – 12 ต าบลร ามะสัก 
 

4. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

หมู่ที่ 1 – 12 ต าบลร ามะสัก 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลยางซ้าย 
หมู่ที่ 1 – 8 ต าบลบางเจ้าฉา่ 

5. ปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาด 
- โรคไข้เลือดออก 
- โรคไข้หวัด 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลโคกพุทรา 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางพลับ 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลหนองแม่ไก ่
หมู่ที่ 1 - 4 ต าบลยางซ้าย 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลอ่างแก้ว 

6. ปัญหายาเสพติด 
- ยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ในสถานประกอบการ 
- ในสถานที่ราชการ 
- ในชุมชน 

1. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

เทศบาลต าบลอ่างแก้ว 
เทศบาลต าบลม่วงคัน 
เทศบาลต าบลอินทประมูล 

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. ซ่อมแซมผิวการจราจร  สัญญาณไฟ  
ถนนคอนกรีต 

2. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ    
เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

เทศบาลต าบลอ่างแก้ว 
เทศบาลต าบลม่วงคัน 
เทศบาลต าบลอินทประมูล 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลยางซ้าย 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางเจา้ฉ่า 
หมู่ที่ 1 – 12 ต าบลร ามะสัก 
หมู่ที่ 1  ต าบลทางพระ 
หมู่ที่ 2 – 6 ต าบลสามง่าม 
หมู่ที่ 1 – 9 ต าบลค าหยาด 
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อ าเภอป่าโมก 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. จัดหาอาชีพเสริมสร้างงาน - สร้างรายได ้
 

หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางปลากด 
 

2. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางปลากด 

3. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน
เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 

หมู่ที่ 5 – 8 ต าบลปา่โมก 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางปลากด 

4. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

2. จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เชน่ เตียง 
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เพื่อให้ยืม 

3. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4. สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 

หมู่ที่ 5 – 8 ต าบลปา่โมก 
หมู่ที่ 7 – 8 ต าบลสายทอง 
หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลโรงช้าง 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลนรสงิห์ 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางปลากด 

5. ปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาด 
- โรคไข้เลือดออก 
- โรคไข้หวัด 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 3 ต าบลสายทอง 

6. ปัญหายาเสพติด 
- ยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ในสถานประกอบการ 
- ในสถานที่ราชการ 
- ในชุมชน 

1. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

หมู่ที่ 2 – 5 ต าบลสายทอง 
หมู่ที่ 7 ต าบลนรสิงห ์

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. ซ่อมแซมผิวการจราจร  สัญญาณไฟ 
2. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ     

เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลนรสงิห์ 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางเสดจ็ 
หมู่ที่ 1 – 10 ต าบลโผงเผง 
หมู่ที่ 1 – 3 และ 5 ต าบลเอกราช 
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อ าเภอไชโย  

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. จัดหาอาชีพเสริมสร้างงาน - สร้างรายได้
CHR ในสถานประกอบการของชุมชน 

หมู่ที่ 1 ต าบลจรเข้ร้อง 
หมู่ที่ 1 ต าบลไชยภูม ิ
หมู่ที่ 1 ต าบลชัยฤทธิ ์
หมู่ที่ 1 ต าบลเทวราช 

2. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลราชสถิตย ์
หมู่ที่ 1 – 5 และ 7 ต าบลไชโย 

3. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน 
    เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 
2. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล

สุขภาพอย่างถูกวิธี เช่น กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปีเคลื่อนที่ตามชมุชน 

หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลหลักฟ้า 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2 ต าบลตรีณรงค ์

4. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

2. จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เชน่ เตียง 
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เพื่อให้ยืม 

3. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4. สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 

หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลหลักฟ้า 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลหลักฟ้า 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 

5. ปัญหาสุขภาวะของประชาชน 
- ระบบประปา 

1. จัดหาระบบน้ าประปา ที่ได้มาตรฐานของ
กรมทรัพยากรฯ 

หมู่ที่ 3 ต าบลไชโย 

6. ปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาด 
- โรคไข้เลือดออก 
- โรคไข้หวัด 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 3 –4 และ 6 ต าบลราชสถิตย์ 

7. ปัญหายาเสพติด 
- ยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ในสถานประกอบการ 
- ในสถานที่ราชการ 
- ในชุมชน 

1. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

หมู่ที่ 6 ต าบลเทวราช 
หมู่ที่  3 ต าบลไชโย 

8. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. ซ่อมแซมผิวการจราจร  สัญญาณไฟ 
2. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ     

เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 2 - 5 ต าบลชัยฤทธิ ์
หมู่ที่ 3 ต าบลไชโย 
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อ าเภอแสวงหา 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. จัดหาอาชีพเสริมสร้างงาน - สร้างรายได้
CHR ในสถานประกอบการของชุมชน 

หมู่ที่ 1 ต าบลแสวงหา 
หมู่ที่ 4 ต าบลศรีพราน 

2. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสบีัวทอง 
หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลวังน้ าเย็น 

3. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน
เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 

หมู่ที่ 1 ต าบลแสวงหา 
หมู่ที่ 9 ต าบลวังน้ าเยน็ 

4. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

2. จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เชน่ เตียง 
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เพื่อให้ยืม 

3. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4. สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 

หมู่ที่ 6 ต าบลสบีัวทอง 
หมู่ที่ 6 ต าบลราษฎรพัฒนา 
หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลวังน้ าเย็น 
หมู่ที่ 6 ต าบลสบีัวทอง 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังน้ าเยน็ 
หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลวังน้ าเย็น 
หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลวังน้ าเย็น 

5. ปัญหาโรคไม่ติดต่อติดต่อ 
- เบาหวาน 
- ความดัน 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลวังน้ าเย็น 

6. ปัญหายาเสพติด 1. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

เทศบาลต าบลแสวงหา 
เทศบาลต าบลสีบัวทอง 

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. ซ่อมแซมผิวการจราจร สัญญาณไฟ   
ถนนคอนกรีต 

2. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ     
เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 2 - 4 ต าบลวังน้ าเย็น 
หมู่ที่ 6 ต าบลสบีัวทอง 
หมู่ที่ 6 ต าบลราษฎรพัฒนา 
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อ าเภอสามโก้ 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กเรียนด ี 1. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2. จัดหาอาชีพเสริมสร้างงาน - สร้างรายได ้
หมู่ที่ 1 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 1 ต าบลราษฎรพัฒนา 
หมู่ที่ 1 ต าบลอบทม 

2. ปัญหาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับครัวเรือนยากจนและผู้
ยากไร้ 

1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 

3. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งบริการ
สาธารณสุข 

1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้มากข้ึน
เช่น กิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน 

หมู่ที่ 2 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 4 ต าบลราษฎรพัฒนา 

4. ปัญหาผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 1. จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายแุละผู้พิการ
ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล/ อาสาสมัครเพื่อการ
ดูแลอย่างถูกวิธ ี

2. จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เชน่ เตียง 
เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เพื่อให้ยืม 

3. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4. สร้างงาน - สร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลโพธิ์มว่งพันธ ์
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 3 ต าบลราษฎรพัฒนา 
หมู่ที่ 2 ต าบลอบทม 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลโพธิ์มว่งพันธ ์
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลราษฎรพฒันา 

5. ปัญหาโรคติดไม่ติดต่อ 
- โรคเบาหวาน 
- โรคความดัน 

1. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
สถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ 

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 

6. ปัญหายาเสพติด 1. จัดตั้งจุดตรวจประจ าหมู่บ้านหรือบริเวณ
ทางแยกต่าง ๆ 

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 
เทศบาลต าบลสามโก ้
เทศบาลต าบลราษฎรพัฒนา 
เทศบาลต าบลมงคลธรรมนิมิต 

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1. ซ่อมแซมผิวการจราจร สัญญาณไฟ 
2. ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟา้สาธารณะ     

เพื่อลดเหตุที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ 

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสามโก ้
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลราษฎรพฒันา 
หมู่ที่ 4 ต าบลอบทม 
หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์ม่วงพนัธ ์
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 
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ตารางท่ี 45 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนและแนวทางการแก้ปัญหา  
 จ าแนกตามพื้นที่ 

อ าเภอเมืองอ่างทอง 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์การใช้พลังงานในสถานศึกษา หมู่ที่ 1 - 2  ต าบลบา้นร ี

หมู่ที่ 4 , 6 ต าบลบา้นอิฐ 
2. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง     

ในเขตเทศบาล/อบต. สถานประกอบการ 
หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลตลาดกรวด 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลศาลาแดง 

3. ปัญหามีวชัพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้
สารเคมีคลองสวยน้ าใส 

หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลบา้นอิฐ 
หมู่ที่ 4 – 2 ต าบลย่านซื่อ 
หมู่ที่ 3 – 4 ต าบลตลาดกรวด 
หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
หมู่ที่ 1 – 6  ต าบลบา้นแห 

4. น้ ากัดเซาะตลิง่บริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา คลองบางตาแผ่น
คลองบางแก้ว 

1. ก่อสร้างพนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง ชุมชนบางแก้ว 
ชุมชนตลาดหลวง 
หมู่ที่ 1 – 8 ต าบลโพสะ 

5. ปัญหาฝุ่นละอองจากถนน  หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
6. ทรัพยากรทางธรรมชาติ       

ถูกท าลายจากการใช้สารเคมี 
เพื่อการเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นแห 
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลบา้นอิฐ 

7. ผลกระทบจากการพัดพาของ 
ดินตะกอนช่วงน้ าหลาก –  

    ลดดินเค็ม 

1. รณรงค์ให้ใช้ล้างหนา้ดินเพื่อปรับสภาพดิน
งดใช้สารเคม ี

หมู่ที่ 1 – 5 ต าบลย่านซื่อ 
หมู่ที่ 3 ต าบลศาลาแดง 

8. ปัญหาพื้นดินยุบจากน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานาน 

1. สร้างท านบกั้น กนัการทรุดตวั ชุมชนบางแก้ว 
ชุมชนตลาดหลวง 
หมู่ที่ 1 – 8 ต าบลโพสะ 

9. กลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม  หมู่ที่ 4 – 7 ต าบลจ าปาหล่อ 
หมู่ที่ 6 ต าบลโพสะ 
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อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์การใช้พลังงานในสถานศึกษา หมู่ที่ 1 ต าบลคลองขนาก 

หมู่ที่ 1 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
2. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

ในเขตเทศบาล/อบต. สถานประกอบการ 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดใหม ่ 
ในเขตเทศบาลต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

3. ปัญหามีวชัพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้
สารเคมี คลองสวยน้ าใส 

หมู่ที่ 1  ต าบลหลักแก้ว 
หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดใหม ่
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 

4. น้ ากัดเซาะตลิง่บริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าน้อย 

1. ก่อสร้างพนงักั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
หมู่ที่ 6 ต าบลไผ่ด าพัฒนา 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสาวร้องไห ้
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลทา่ชา้ง 

5. ปัญหาฝุ่นละอองจากถนน  หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลยี่ลน้ 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลบางจัก 

6. ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
    ถูกท าลายจากการใช้สารเคมีเพื่อ 
     การเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลห้วยคันแหลน 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลคลองขนาก 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลไผ่วง 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสี่ร้อย 

7. ผลกระทบจากการพัดพาของ 
ดินตะกอนช่วงน้ าหลาก –  

    ลดดินเค็ม 

1. รณรงค์ให้ใช้ล้างหนา้ดินเพื่อปรับสภาพดิน
งดใช้สารเคม ี

หมู่ที่ 11 ต าบลม่วงเตี้ย 
หมู่ที่ 2  ต าบลหัวตะพาน 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลหลักแก้ว 
หมู่ที่ 4 ต าบลตลาดใหม ่

8. ปัญหาพื้นดินยุบจากภัยแล้ง 1. สร้างท านบกั้น กนัการทรุดตวั หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลหลักแก้ว 
9. ปัญหาพื้นดินยุบจากน้ าท่วมขัง 
    เป็นเวลานาน 

1. สร้างท านบกั้น กนัการทรุดตวั หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
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อ าเภอโพธิ์ทอง 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์การใช้พลังงานในสถานศึกษา โรงเรียนจินดามณี 

2. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง     
ในเขตเทศบาล/อบต. สถานประกอบการ 

หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลอ่างแก้ว 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลอินทประมูล 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางพลับ 

3. ปัญหามีวชัพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้
สารเคมี คลองสวยน้ าใส 

หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลหนองแม่ไก ่

4. น้ ากัดเซาะตลิง่บริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าน้อย 

1. ก่อสร้างพนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลบางระก า 
หมู่ที่ 1 – 3 และ 6 ต าบลโพธิ์รงันก 
หมู่ที่ 1 – 8 ต าบลองครักษ์ 
หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลโคกพุทรา 

5. ทรัพยากรทางธรรมชาติ       
ถูกท าลายจากการใช้สารเคมี 
เพื่อการเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลบ่อแร ่
หมู่ที่ 1 – 6 ต าบลทางพระ 
หมู่ที่ 2 – 6 ต าบลสามง่าม 
หมู่ที่ 1 – 8 ต าบลบางเจ้าฉา่ 
หมู่ที่ 1 – 9 ต าบลค าหยาด 
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลอินทประมูล 
หมู่ที่ 6 – 7 ต าบลบางพลับ 

6. ปัญหาพื้นดินยุบจากภัยแล้ง 1. สร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 , 6 , 5 ต าบลร ามะสัก 
7. ปัญหาพื้นดินยุบจากน้ าท่วมขัง

เป็นเวลานาน 
1. สร้างท านบกั้น กนัการทรุดตวั หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลยางซ้าย 
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อ าเภอป่าโมก 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ปัญหามีวชัพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้

สารเคมี คลองสวยน้ าใส 
เทศบาลต าบลปา่โมก 

2. น้ ากัดเซาะตลิง่บริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา 

1. ก่อสร้างพนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง เทศบาลต าบลปา่โมก 
เทศบาลต าบลบางปลากด 
หมู่ที่ 5 – 6  ต าบลเอกราช 
หมู่ที่ 2 – 5 และ 7 – 8  
ต าบลสายทอง 

3. ทรัพยากรทางธรรมชาติ       
ถูกท าลายจากการใช้สารเคมี 
เพื่อการเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 5 และ 8  ต าบลโรงชา้ง 

4. ปัญหาพื้นดินยุบจากน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานาน 

1. สร้างท านบกั้น กนัการทรุดตวั หมู่ที่ 3 – 4  ต าบลโผงเผง 
เทศบาลต าบลปา่โมก 

 

อ าเภอไชโย  

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง     

ในเขตเทศบาล/อบต. สถานประกอบการ 
เทศบาลต าบลไชโย 
หมู่ที่ 2 – 3 ต าบลชะไว 

2. ปัญหามีวชัพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้
สารเคมี คลองสวยน้ าใส 

หมู่ที่ 2 - 3 ต าบลไชโย 
หมู่ที่ 6  ต าบลราชสถิตย ์

3. น้ ากัดเซาะตลิง่บริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา 

1. ก่อสร้างพนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 – 4 และ 6 ต าบลราชสถิตย์ 
หมู่ที่ 2 - 3  ต าบลไชโย 
หมู่ที่ 1 ต าบลราชสถิตย ์
หมู่ที่ 6 ต าบลเทวราช 

4. ทรัพยากรทางธรรมชาติ       
ถูกท าลายจากการใช้สารเคมี 
เพื่อการเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชะไว 
หมู่ที่ 2 ต าบลตรีณรงค ์
หมู่ที่ 1 – 3 ต าบลชัยฤทธิ ์
หมู่ที่ 3 – 7 ต าบลไชยภูม ิ
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักฟ้า 
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อ าเภอแสวงหา 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงค์การใช้พลังงานในสถานศึกษา หมู่ที่ 2 , 5 ต าบลวังน้ าเย็น 

2. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
    ในเขตเทศบาล/อบต. สถานประกอบการ 

เทศบาลต าบลแสวงหา 

3. ปัญหามีวัชพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้
สารเคมี คลองสวยน้ าใส 

หมู่ที่ 2 , 5 ต าบลวังน้ าเย็น 

4. น้ ากัดเซาะตลิง่บริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา  แม่น้ าน้อย 

1. ก่อสร้างพนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 – 5 ต าบลวังน้ าเย็น 
หมู่ที่ 6 ต าบลสบีัวทอง 

5. ปัญหาฝุ่นละอองจากถนน  หมู่ที่ 3 ต าบลวังน้ าเยน็ 
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลศรีพราน 

6. ทรัพยากรทางธรรมชาติ       
ถูกท าลายจากการใช้สารเคมี
เพื่อการเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลบา้นพราน 

7. ผลกระทบจากการพัดพาของ 
ดินตะกอนชว่งน้ าหลาก –  

    ลดดินเค็ม 

1. รณรงค์ให้ใช้ล้างหน้าดินเพื่อปรับสภาพดิน
งดใช้สารเคม ี

หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลสบีัวทอง 

8. ปัญหาพื้นดินยุบจากภัยแล้ง 1. สร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 – 5 ต าบลวังน้ าเย็น 
หมู่ที่ 6 ต าบลสบีัวทอง 
หมู่ที่ 2 – 5 ต าบลวังน้ าเย็น 

 

 อ าเภอสามโก้ 

ความต้องการ แนวทางการแก้ปัญหา ระบุพื้นที ่
1. ปัญหามีวชัพืชจ านวนมาก 1. รณรงค์การก าจัดผักตบชวาแบบไม่ใช้สาร 

    เคมี คลองสวยน้ าใส 
หมู่ที่ 1  ต าบลสามโก ้

2. ทรัพยากรทางธรรมชาติ       
ถูกท าลายจากการใช้สารเคมี 
เพื่อการเกษตร ดิน น้ า 

1. รณรงค์ให้ใช้สารชีวะพันธ์/ชีวภาพ หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลโพธิ์มว่งพันธ ์
หมู่ที่ 1 – 4 ต าบลมงคลธรรมนมิิต 

3. ปัญหาพื้นดินยุบจากภัยแล้ง 1. สร้างท านบกั้น กนัการทรุดตวั หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎรพัฒนา 
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3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
1) งบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ  ปี 2561 

 จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 16 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 185 ,832,900 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 165 ,015 ,509.28 บาท มีเงินเหลือจ่าย 
242,918.44 บาท  

ตารางที่ 46 จ านวนงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ พ.ศ. 2561 
หน่วย : บาท 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

ประเภทรายจ่าย ผลการเบิกจ่าย 
เหลือจ่าย 

ลงทุน ด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 
1 โครงการพัฒนา 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของประชาชน 

49,756,640.53 49,756,639.64 - 49,756,639.64 100.00 0.89 

2 โครงการส่งเสริม 
อาชีพสร้างโอกาส 
สร้างรายได้ 
ของประชาชน 

19,116,211.47 6,493,169.57 7,071,035.68 11,480,185.92 100.00 570,275.98 

3 โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงและ 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

8,085,834.00 - 8,085,834.00 8,044,234.00 100.00 41,600.00 

4 โครงการบริหาร
จัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 

67,082,092.30 67,082,092.30 - 66,703,743.82 100.00 378,348.48 

5 โครงการส่งเสริม 
การปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมของชุมชน 

5,687,114.80 1,990,900.00 3,696,215 5,572,214.80 100.00 114,900.00 

6 โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 

220,000.00 - 220,000.00 220,000.00 100.00 - 

7 โครงการส่งเสริม
การผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

3,512,580.00 495,000.00 3,017,580.00 3,512,580.00 100.00 - 

8 โครงการส่งเสริม 
การมีสุขภาวะที่ดี 
ของประชาชน 

797,480.00 - 797,480.00 797,480.00 100.00 - 

9 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ถิ่นวีรชน 
และการเกษตร 

22,530,346.90 4,564,185.90 17,966,161.00 16,076,767.96 100.00 - 

10 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด 

8,000,000 - 8,000,000 7,999,999.57 70.69 0.43 

รวมทั้งสิ้น 184,788,300 135,933,994.32 48,854,305.68 170,163,845.71 92.87 13,054,410.78 
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2) งบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ ปี 2562 
จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 125,193,128.77 บาท มีเงินเหลือจ่าย 150,433.34 บาท 

ตารางที่ 47 จ านวนงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ พ.ศ. 2562 
หน่วย : บาท 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ประเภทรายจ่าย ผลการเบิกจ่าย 

เหลือจ่าย ลงทุน ด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อย
ละ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานของประชาชน 
82,856,400 82,856,400 - 69,329,272.11 

 
65.06 - 

 
2 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้าง

โอกาส สร้างรายได้ 
ของประชาชน 

2,412,000 - 2,412,000 
 

2,186,838.00 
 

90.66 - 
 

3 โครงการเสริมสร้าง ความ
มั่นคงและความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2,164,000 - 2,164,000 1,645,463.64 76.04 - 
 

4 โครงการบริหารจัดการ 
น้ าแบบบูรณาการ 

37,245,000 37,245,000 - 8,198,666.66 28.93 150,433.34 

5 โครงการส่งเสริม 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของชุมชน 

- - - - - - 

6 โครงการส่งเสริมความ 
เข้มแข็งของครอบครัว 
และชุมชน 

- - - - - - 

7 โครงการส่งเสริมการ 
ผลิตอาหารปลอดภัย 

52,128,700 40,172,000 11,956,700 26,014,548.36 70.00 - 

8 โครงการส่งเสริมการมี     
สุขภาวะที่ดีของประชาชน 

- - - - - - 

9 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
ถิ่นวีรชน และการเกษตร 

10,200,000 - 10,200,000 9,818,340.00 96.26 - 

10 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานจังหวัด 

8,000,000 - 8,000,000 5,654,985.26 70.69 - 
รวมทั้งสิ้น 195,006,100 160,273,400 26,732,700 125,193,128.77 64.47 150,433.34 
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3) งบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ  ปี 2563 
 จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 206,100,400 บาท (สองร้อยหกล้านหนึ่งแสนสี่ร้อย

บาทถ้วน) จังหวัดอ่างทองถูกตัดงบประมาณโดย พ.ร.บ. โอนงบประมาณ จ านวน 1,500,000 บาท คงเหลือ
ด าเนินการ จ านวน 204,600,400 บาท จ านวน 7 โครงการ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 119,112,627.04 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

ตารางที่ 48 จ านวนงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ พ.ศ. 2563 
หน่วย : บาท                     

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ประเภทรายจ่าย ผลการเบิกจ่าย 
เหลือจ่าย 

ลงทุน ด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 
1 โครงการเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2,091,600 - 2,091,600 2,051,409 100.00 40,191 

2 โครงการส่งเสริม
การมี 
สุขภาวะที่ดีของ 
ประชาชน 

500,000 - 500,000 429,000 100.00 71,000 

3 โครงการส่งเสริม
อาชีพ สร้างโอกาส 
สร้างรายได้ 
ของประชาชน 

3,200,000 - 3,200,000 2,980,000 100.00 220,000 

4 โครงการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

110,379,565.24 110,379,565.24 - 105,552,957.18 100.00 4,826,608.06 

5 โครงการบริหาร
จัดการน้ า และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

74,741,734.76 74,741,734.76 - 74,672,081.44 100.00 69,653.32 

6 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

3,158,400 - 3,158,400 3,158,400 100.00 - 

7 โครงการพัฒนาการ
ตลาดและการ
ประชาสัมพันธ ์

2,529,100 
 

- 2,529,100 
 

2,284,550 100.00 244,550 

   8 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด 

8,000,000 - 8,000,000 7,984,229.42 100.00 15,770.58 

รวมทั้งสิ้น 204,600,400 185,121,300 19,479,100 199,112,627.04 100.00 5,487,772.96 
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4) งบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ  ปี 2564 
 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 105,231,600 บาท จังหวัดอ่างทอง 
มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 จ านวน 68,884,211.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.46 ส าหรับ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

ตารางที่ 49 จ านวนงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดฯ จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายและโครงการ พ.ศ. 2564 
                                                                    หน่วย : บาท 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร 

ประเภทรายจ่าย ผลการเบิกจ่าย เหลือจ่าย 
ลงทุน ด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 

1 โครงการสริมสร้าง 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

105,382.77 - 105,382.77 54,800 100.00 50,582.77 

2 โครงการบริหาร 
จัดการน้ าและ 
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

37,298,808.80 37,298,808.80 - 12,848,875 34.45 - 

3 โครงการ
ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือ 
พัฒนาการเกษตร 

57,932,379.78 57,932,379.78 - 48,201,282.78 83.20 1,823 

4 โครงการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และ 
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1,895,028.42 - 1,895,028.42 1,894,120 100.00 908.42 

    5 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด 

8,000,000 - 8,000,000 5,885,133.48 73.56 - 

รวมทั้งสิ้น 105,231,600 185,121,300 19,479,100 199,112,627.04 100 5,487,772.96 
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3.2 ประเด็นการพัฒนา 
3.2.1 บทวิเคราะห์  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 
  

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
S1. เส้นทางคมนาคมในจังหวัดมีความเชื่อมต่อกัน  
S2. ระบบสาธารณสุขที่ดี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี     
S3. พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม 
S4. เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตร เช่น ตลาดปลา  

ผักปลอดสารพิษ นกกระทา และผลไม ้
S5. มีโครงการตามพระราชด าริเพือ่การแก้ไขปัญหา       

ความเดือดร้อนของประชาชน  
S6. มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร 

ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมปิัญญา 
S7. มีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
S8. เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา 

เป็นถิ่นก าเนิดวีรชนในสมัยอยุธยา 

O1. มาตรการเยยีวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม     
เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

O2. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล 

O3. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

O4. นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ า 
O5. กระแสของการนิยมบรโิภคสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ    

มีความสนใจในสินค้าท่ีมลีักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้า    
เพื่อสุขภาพ ท าให้มีความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เพิ่มมากข้ึน 

O6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- การชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 

O7. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสรา้งโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

O8. นโยบายบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น
 เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ 

O9. นโยบายการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ เป็นวาระ
แห่งชาติ 

O10. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
W1. ประชาชนส่วนใหญไ่ม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต     

ท าให้พบว่ามีผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน) 
เพิ่มขึ้น 

W2. จ านวนคนพิการเพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินท่ีใช้เพื่อช่วยเหลือ
คนพิการเพิ่มขึ้น 

W3. เด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็น    
ผู้เสพ/ตดิยาเสพติด ส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

W4. สถานประกอบการมีน้อย ท าให้ก าลังแรงงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดอ่างทอง มีการเคลื่อนย้าย 

W5. เกษตรกรส่วนใหญ่นยิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
W6. เกษตรกรบางส่วนขาดความพร้อมท่ีจะน าเทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการผลิตการเกษตร 
W7. เกษตรกรมีการรวมกลุม่ที่ไม่เข้มแข็งหรือมีการรวมกลุม่

เฉพาะกิจเท่านั้น 
W8. ขาดข้อมูลดา้นการเกษตรที่เป็นเอกภาพ  
W9. สภาพภมูิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขัง

ในบางพื้นที่ 
W10. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญไ่ม่มีที่ดินท ากินเป็นของ

ตนเอง 
W11. เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเป็นของตัวเอง 
W12. สถานประกอบการที่พักแรม ส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรฐาน  

เช่น จ านวนห้องพักไม่เพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวก   
ไม่เพียงพอต่อผูเ้ข้าพักในบางกลุ่ม (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ) 
เป็นต้น 

W13. ขาดปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ป้ายบอกเส้นทาง 
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ห้องสุขาแบบนั่งราด ทางลาด 
เพื่อผู้พิการและสูงอายุ เป็นต้น 

W14. ชุมชนขาดทักษะในการบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
เช่น มัคคุเทศก์ประจ าชุมชน ร้านอาหาร สินค้าท่ีระลึก 
เป็นต้น 

W15. ขาดการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
W16. สถานประกอบการร้านอาหารส่วนใหญย่ังไมม่ี เช่น 

ห้องจัดเลี้ยง สถานท่ีจดัประชุม เปน็ต้น 
W17. ประชาชนบางส่วนขาดวินัย 

T1. ปัญหาผู้เสพ และผู้ค้าที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
T2. ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยสาธารณะภัย  

และโรคระบาด 
T3. สถานการณเ์ศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ าจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
T4. เกษตรกรไม่สามารถควบคุมกลไกราคาสินค้าเกษตรปลอดภัย 

จึงขาดแรงจูงใจในการผลิต 
T5. ต้นทุนการผลติราคาสูง (ความสามารถในการแข่งขัน 

การผลิตสินค้าเกษตรต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจาก 
ประสิทธิภาพการผลติต่ าต้นทุนสูง) 

T6. แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนท่ีส่งมายังจังหวัดไม่เพยีงพอต่อ 
ความต้องการ 

T7. สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุของจังหวัดอ่างทอง มีแนวโน้ม 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

T8. เกษตรกรต้องการสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ        
ด้านการเกษตร 

T9. เกษตรกรส่วนใหญ่วางแผนการผลิตตามกระแสนิยม 
T10. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนีส้ิน 
เพิ่มขึ้น 

T11. หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ 
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3.2.2 วิเคราะห์ TOWS Matrix แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดท ากลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix  

1) The SO Strategy  : จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากโอกาส 
2) The WO Strategy  :  จัดท ากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส 
3) The ST Strategy  :  จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
4) The WT Strategy  :  จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธ์การเติบโตหรือขยายตัว (Growth Strategies) 

The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพ่ือสร้าง         
ความได้เปรียบจากโอกาส 

 
S1. เส้นทางคมนาคมในจังหวัดมีความเชื่อมต่อกัน     
S2. ระบบสาธารณสุขที่ดี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี     
S3. พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม 
S4. เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตร เช่น ตลาดปลา 

ผักปลอดสารพิษ นกกระทา และผลไม ้
S5. มีโครงการตามพระราชด าริเพือ่การแก้ไขปัญหา   

ความเดือดร้อนของประชาชน     
S6. มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ท้ังด้านการเกษตร 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมปิัญญา 
S7. มีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
S8. เป็นพื้นที่ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์          

ในสมัยอยุธยา เป็นถิ่นก าเนิดวีรชนในสมัยอยุธยา 

กลยุทธ์ SO 
S1 O2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร  
S3 O2 : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร แบบ People Life Style  

 เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มจากสินคา้เกษตร เช่น การแปรรูป
 สินค้าเกษตร การออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นต้น  

S4 O5 : พัฒนาตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรแบบ Niche market      
 ตามลักษณะของผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ 

S5 O2 : พัฒนาตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรแบบ Niche market      
 ตามลักษณะของผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ 

S3 O3 : พัฒนารูปแบบของสินค้าเกษตรตามความต้องการ    
ของผู้บริโภค เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) 

S6 O2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์/กิจกรรมทีต่รงตามความต้องการ   
ของผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยี (making lengthy friends) 
เพิ่มรายได้ และจ านวนนักท่องเทีย่ว  

S1 O6 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว  
โอกาส (Opportunities) 

O1. มาตรการเยยีวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

O2. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั 

O3. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

O4. การพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
 เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

O5. กระแสของการนิยมบรโิภคสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ 
      มีความสนใจในสินค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่  
      สินค้าเพื่อสุขภาพ ท าให้มีความต้องการสินค้าเกษตร 
      ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
O6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

- การชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว        
ในประเทศไทย 

O7. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสรา้งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
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จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธ์การเติบโตหรือขยายตัว (Growth Strategies) 

The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพ่ือสร้าง         
ความได้เปรียบจากโอกาส 

O8. นโยบายบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น
 เอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ 

O9. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
 แห่งชาติ 

O10. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภท
ต่าง ๆ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อน        
เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาส 

W1. ประชาชนส่วนใหญไ่ม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตท าให้
พบว่ามีผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน) เพิ่มขึ้น 

W2.  เด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็น    
ผู้เสพ/ตดิยาเสพติด ส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรง      
ในครอบครัว 

W3.  สถานประกอบการมีน้อย ท าให้ก าลังแรงงานในพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง มีการเคลื่อนย้าย 

W4.  เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชงิเดี่ยว 
W5.  เกษตรกรบางส่วนขาดความพร้อมที่จะน าเทคโนโลย ี

หรือนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการผลิตการเกษตร 
W6.  เกษตรกรมีการรวมกลุม่ที่ไมเ่ข้มแข็งหรือมีการรวมกลุ่ม

เฉพาะกิจเทา่นั้น 
W7.  ขาดข้อมูลดา้นการเกษตรที่เป็นเอกภาพ  
W8.  สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขัง

ในบางพื้นที่ 
W9. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
W10. เกษตรกรบางส่วนยังไมม่ีแหล่งกักเก็บน้ าเป็นของ

ตัวเอง 
W11. สถานประกอบการที่พักแรมส่วนใหญ่ ยังขาดสิ่งอ านวย

ความสะดวก Universal Design หรืออารยสถาปัตย์ 
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและใช้งานได้ โดยไม่ต้องค านึงถึง 
เพศ อายุ ขนาดของผู้ใช้งาน รวมถึงความพิการ ซึ่งการ
ออกแบบจะต้องตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกประเภท  

W12. ชุมชนขาดทักษะในการบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
เช่น มัคคุเทศก์ประจ าชุมชน ร้านอาหาร สินค้าท่ีระลึก 
เป็นต้น  

W13. ขาดการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
W14. ประชาชนบางส่วนขาดวินัย 

W1 O1 : ส่งเสรมิสุขภาวะ/การดแูลสุขภาพในทุกช่วงวัยเพื่อ      
ลดภาระทางสังคม  

W2 O9 : เสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน และ
การดูแลกลุ่มเปราะบาง  เช่น ปัญหายาเสพติด ผู้
ถูกทอดทิ้ง พิการ ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน เป็นต้น 

W8 O8 :  บริหารจัดการน้ า ด้วยเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพ
และการเตือนภยั 

W5 O10 :  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี 
และพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1. มาตรการเยยีวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  

เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อน        
เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาส 

O2. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล 

O3. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

O4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

O5. กระแสของการนิยมบรโิภคสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ 
มีความสนใจในสินค้าท่ีมลีักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินค้า 
เพื่อสุขภาพท าให้มีความต้องการสนิค้าเกษตรปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึน 

O6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 - การชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว          

ในประเทศไทย 
O7. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรัฐ  
O8. นโยบายบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็น

เอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ  
O9. นโยบายการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิเป็นวาระ

แห่งชาติ  
O10. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธ์ผสมผสานระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม 

The ST Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลกีเลี่ยง
อุปสรรค 

S1. เส้นทางคมนาคมในจังหวัดมีความเชื่อมต่อกัน 
S2. ระบบสาธารณสุขที่ดี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
S3. พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม 
S4. เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตร เช่น ตลาดปลา 

ผักปลอดสารพิษ นกกะทา และผลไม ้
S5. มีโครงการตามพระราชด าริเพือ่การแก้ไขปัญหา     

ความเดือดร้อนของประชาชน     
S6. มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย ท้ังด้านการเกษตร 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมปิัญญา 
S7. มีเส้นทางทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
S8. เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา 

เป็นถิ่นก าเนิดวีรชนในสมัยอยุธยา 

S7 T1 : ส่งเสรมิการท่องเที่ยวจัดการสินค้าตลาดกับจังหวดั
พัฒนาแผนการตลาดทีเ่หมาะสมกบัสินค้าของจังหวัด
อ่างทอง และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าจากชุมชน
สู่ผู้บริโภค 

S6 T3 : ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  

S5 T5 :  ส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้วิถีการท าเกษตรด้วยทุนเดิม 
ที่มีจาก “เกษตรกรต้นแบบ” เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

อุปสรรค (Threats) 
T1. ปัญหาผู้เสพ และผู้ค้าที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
T2. ภัยธรรมชาติ ส่งผลใหเ้กิดปญัหาภัยแล้ง อุทกภัย สาธารณภยั 

และโรคระบาด 
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จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธ์ผสมผสานระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม 

The ST Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลกีเลี่ยง
อุปสรรค 

T3. สถานการณเ์ศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ าจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

T4. เกษตรกรไม่สามารถควบคมุกลไกราคาสินค้าเกษตร
ปลอดภัย จึงขาดแรงจูงใจในการผลิต  

T5. ต้นทุนการผลติราคาสูง (ความสามารถในการแข่งขัน  
การผลิตสินค้าเกษตรต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการผลติต่ าต้นทุนสูง)  

T6. แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนท่ีส่งมายังจังหวัดไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการ  

T7. สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุของจังหวัดอ่างทองมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

T8. เกษตรกรต้องการสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ      
ด้านการเกษตร  

T9. เกษตรกรส่วนใหญ่วางแผนการผลิตตามกระแสนิยม  
T10. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนีส้ิน
เพิ่มขึ้น  

T11. หลักสตูรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ    
ของผู้ประกอบการ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
กลยุทธ์การดึงดูดความสนใจ 

The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลกีเลี่ยง
อุปสรรค 

W1. ประชาชนส่วนใหญไ่ม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ท าให้
พบว่ามีผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ (เบาหวาน ความดัน) เพ่ิมขึ้น 

W2. เด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็น    
ผู้เสพ/ตดิยาเสพติด ส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรง       
ในครอบครัว 

W3. สถานประกอบการมีน้อย ท าให้ก าลังแรงงานในพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง มีการเคลื่อนย้าย 

W4. เกษตรกรส่วนใหญ่นยิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
W5. เกษตรกรบางส่วนขาดความพร้อมท่ีจะน าเทคโนโลย ี

หรือนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในผลติการเกษตร 
W6. เกษตรกรมีการรวมกลุม่ที่ไมเ่ข้มแข็ง หรือมีการรวมกลุ่ม

เฉพาะกิจเท่านั้น 
W7. ขาดข้อมูลดา้นการเกษตรที่เป็นเอกภาพ  
W8. สภาพภมูิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขัง

ในบางพื้นที่ 
W9. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  
W10. เกษตรกรบางส่วนยังไมม่ีแหล่งกักเก็บน้ าเป็นของตัวเอง 
 

W5 T8 : พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชากรวัยแรงงานให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคการเกษตร   

W4 T5 : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร 
ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อลดตน้ทุนการผลติ 
สินค้าเกษตร 

W8 T2 : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานลดความเสีย่งต่อการเกดิ
น้ าท่วมและเกดิปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก การปรับ
แนวคิดจากเดมิที่ค านึงถึงความไดเ้ปรียบเรื่องต้นทุน 
(Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีได้จากการลดความสญูเสยีที่เกิดขึ้น     
ทั้งระบบ (Lost Advantage) 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
กลยุทธ์การดึงดูดความสนใจ 

The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลกีเลี่ยง
อุปสรรค 

W11. สถานประกอบการที่พักแรมส่วนใหญ่ ยังขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวก Universal Design หรืออารยสถาปัตย์ 
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและใช้งานได้ โดยไม่ต้องค านึงถึง
เพศ อายุ ขนาดของผู้ใช้งาน รวมถึงความพิการ ซึ่งการ
ออกแบบจะต้องตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกประเภท  

W12. ชุมชนขาดทักษะในการบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น มัคคุเทศก์ประจ าชุมชน ร้านอาหาร  สินค้าท่ีระลึก
เป็นต้น  

W13. ขาดการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
W14. ประชาชนบางส่วนขาดวินัย 

อุปสรรค (Threats) 
T1. ปัญหาผู้เสพ และผู้ค้าที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
T2. ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปญัหาภัยแล้ง อุทกภัย  

สาธารณะภัย และโรคระบาด 
T3. สถานการณเ์ศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ าจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
T4. เกษตรกรไม่สามารถควบคมุกลไกราคาสินค้าเกษตร

ปลอดภัย จึงขาดแรงจูงใจในการผลิต 
T5. ต้นทุนการผลติราคาสูง (ความสามารถในการแข่งขัน 

การผลิตสินค้าเกษตรต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจาก 
ประสิทธิภาพการผลติต่ าต้นทุนสูง) 

T6. แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนท่ีส่งมายังจังหวัดไม่เพยีงพอต่อ 
ความต้องการ  

T7. สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุของจังหวัดอ่างทองมีแนวโน้ม 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

T8. เกษตรกรต้องการสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 
ด้านการเกษตร  

T9. เกษตรกรส่วนใหญ่วางแผนการผลิตตามกระแสนิยม  
T10. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนีส้ิน 
เพิ่มขึ้น  

T11. หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ 
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  “อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข” 
 

เป้าหมายรวม ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 

1. คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของ
ประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคม
ม่ันคง และเป็นสุข 
 

มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะ 

สวัสดิการสังคม เป็นต้น 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

รวมทั้งความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน ความต้องการ
และศักยภาพของประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
4. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มุ่งที่ประเด็นปัญหา

สังคมชุมชน เริ่มจากทางกายภาพ ดังนี้ 
1) ต้องได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (มีความม่ันคง

ทางอาหารและมีน้ าสะอาด มีงานท า ครอบครัว
อบอุ่น เกื้อกูลกัน และมีสวัสดิการที่เท่าเทียม) 

2) ต้องมีที่อยู่อาศัยสะอาดปลอดภัยและเป็นของตนเอง 
3) สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น มีระบบนิเวศอยู่ในภาวะที่

เหมาะสม 
4) เน้นการส่งเสริมลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีส่วนร่วม

และสามัคคี ไม่เอาเปรียบกัน 
5) บริการสาธารณสุขที่เน้นระบบบริการสาธารณสุข

ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน 

2. เพิ่มผลผลิตสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
พัฒนาสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพ่ือด าเนินการผลิต

หรือบริการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบการผลิต การตรวจสอบ 
การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการส่งมอบ 

2. ผลผลิต ปริมาณสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ต่อไร่/แปลงฟาร์ม 
3. ราคาของผลผลิตสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. รายได้ด้านการ

ท่องเที่ยว 
ที่เพิ่มขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

มีเป้าหมายการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก/ 

รักษาเอกลักษณ์ของชุมชนและความเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
2. พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
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เป้าหมายรวม ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 

3. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการส่งต่อ 
เรื่องราวการท่องเที่ยว 

4. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
เข้ามาในจังหวัด/ท้องถิ่น 

3.2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายรวม ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

66 67 68 69 70 66-70 
1. คุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้นของ 
ประชาชน 

ค่าสัมประสิทธ์ิของความ 
ไม่เสมอภาคในการกระจาย
รายได้ลดลง 

(ค่าปีฐาน 2562= 0.377) 

0.375 - 0.370 - 0.365 0.365 

2. เพิ่มผลผลติ 
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. รายไดด้้าน 
การท่องเที่ยว     
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวม
เฉลี่ยต่อหัว (GPP PER 
CAPITA) เพิ่มขึ้น (บาท/ปี)   
(ค่าปีฐาน 2562 = 126,370 บาท) 
 

127,113 
 

127,991 
 

128,949 
 

129,956 
 

130,995 
 

130,995 

3.2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข  
 

วัตถุประสงค ์
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการ

พัฒนา 66 67 68 69 70 
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนให้อยู่ดี   
มีสุขท้ังสุขภาพกาย  
จิตใจ มีความมั่นคง    
ด้านอาชีพ และรายได้  
และมสีภาพแวดล้อมท่ีด ี

2. เพื่อฟื้นฟู และรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และคณุภาพชีวิต 
อย่างยั่งยืน 

1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ 
โรคเบาหวานลดลง 

ค่าปีฐาน 2563=1,655 

1,655 
คน 

1,572
คน 

1,493 
คน 

1,419 
คน 

1,384 
คน 

1. พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและ 
สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

2. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต                          

3. ส่งเสรมิความ
สมดลุของ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม                        

4. ส่งเสรมิการใช้
นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีและ
พลังงานอย่าง     
มีส่วนร่วม 

ลดลงร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
2. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ 

โรคความดันโลหิตสูง 
ลดลง 

ค่าปีฐาน 2563=4,395 

4,395 
คน 
 

4,285 
คน 

4,178
คน 

4,071
คน 

3,964 
คน 

ลดลงร้อยละ2.5 จากปีที่ผ่านมา 
3. อัตราคดีอาชญากรรม 

ต่อประชากรแสนคน   
ค่าปีฐาน 2563=32.54 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
12 

4. รายไดเ้ฉลีย่ของ 
ครัวเรือนต่อเดือน 
เพิ่มขึ้น 

ค่าปีฐาน 2562=25,821 
 

26,134 
บาท 

- 26,333 
บาท 

- 26,560 
บาท 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
61 62 63 64 65 

รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 
 

1. มูลค่าเพิ่มสาขาเกษตร
จังหวัดอ่างทอง (ราคา
ประจ าปี) เพิ่มขึ้น 

ค่าปีฐาน 2562=5,729 ล้านบาท 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อการเกษตร 

2. พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร/และ 
ผู้ประกอบการ     
ภาคการเกษตร 

3. ยกระดับคณุภาพ 
สินค้าการเกษตร   
และการแปรรูป 

4. พัฒนาช่องทาง
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ 

2. มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 

ค่าปีฐาน 2562=2,014.19 ล้านบาท 
 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
11 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
20 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

วัตถุประสงค ์
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
61 62 63 64 65 

รายได้ด้าน 
การท่องเที่ยว 
ที่เพ่ิมขึ้น 

รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
ค่าปีฐาน 2563=438 ล้านบาท 

 

ร้อยละ 
1 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
1 
 
 
 
 

ร้อยละ 
1 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

2. พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบ 
การท่องเที่ยว 

3. พัฒนาผลิตภณัฑ ์
และกิจกรรม 
เพื่อการท่องเที่ยว 

4. พัฒนาช่องทาง 
การตลาดและ 
ประชาสมัพันธ์ 
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สรุปแผนงาน/โครงการส าคญัของจังหวัดอ่างทอง (แบบ จ.1) 

 

 

บัญชีรายการชุดโครงการส าคญั งบประมาณด าเนินการ (10) 

แผนงาน/
โครงการ 

(6) ยุท
ธศ

าส
ตร

ช์า
ต/ิ

แผ
นแ

ม่บ
ทฯ

 (7
) 

แห
ล่ง

 งป
ม.

 
(8

) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(9) 
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 -2570 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 
1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

1 1 
 

585,083,544 569,131,594 547,791,594 548,103,594 523,232,594 2,773,342,920 

2 
 

5,020,000 5,020,000 5,020,000 5,020,000 5,020,000 25,100,000 

3 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

4 
 

- - - - - - 

รวม 
   

593,103,544 577,151,594 555,811,594 556,123,594 531,252,594 2,813,442,920 

กิจกรรมหลัก 
1.1 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ 
สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

1 1 แขวง 
ทางหลวง
อ่างทอง 

585,083,544 569,131,594 547,791,594 548,103,594 523,232,594 2,773,342,920 

2 5,020,000 5,020,000 5,020,000 5,020,000 5,020,000 25,100,000 

3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

4 - - - - - - 

2. พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3 1 
 

74,353,200 71,461,050 75,648,050 75,157,050 50,284,050 346,903,400 

2 
 

1,265,019,102 3,159,618,752 3,092,218,752 3,101,138,752 1,213,864,990 11,831,860,349 

3 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

4 
 

- - - - - - 

รวม    1,343,372,302 3,235,079,802 3,171,866,802 3,180,295,802 1,268,149,040 12,198,763,749 

กิจกรรมหลัก 
1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3 1 ส านักงาน 
โยธาธกิาร 

และผังเมือง
จังหวัดอ่างทอง 

74,353,200 71,461,050 75,648,050 75,157,050 50,284,050 346,903,400 

2 1,221,360,662 3,053,773,762 3,025,073,762 3,027,033,762 1,185,570,000 11,512,811,949 

3 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

4 - - - - - - 

กิจกรรมหลัก 
1.2 ส่งเสริมการ
มีสุขภาวะท่ีดี
ของประชาชน 

3 1 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดอ่างทอง 

- 1,300,000 - - - 1,300,000 

2 40,658,440 102,844,990 64,144,990 71,104,990 25,294,990 304,048,400 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 

กิจกรรมหลัก 
1.3 ส่งเสริม
อาชีพ สร้าง
โอกาส สร้าง
รายได้ของ
ประชาชน 

3 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัดอ่างทอง 

3,270,350 - - - - 3,270,350 

2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 
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3. ส่งเสริม
ความสมดุล
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 1 
 

56,290,100 61,790,100 31,990,100 32,790,100 47,790,100 230,650,500 

2 
 

13,150,000 61,790,100 31,990,100 32,790,100 47,790,100 187,510,400 

3 
 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 75,000,000 

4 
 

- - - - - - 

รวม    
84,440,100 

138,580,20
0 

78,980,200 80,580,200 110,580,200 493,160,900 

กิจกรรมหลัก 
1.1 บริหาร
จัดการน้ าและ
สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

4 1 โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง 

56,290,100 61,790,100 31,990,100 32,790,100 47,790,100 230,650,500 

2 13,150,000 61,790,100 31,990,100 32,790,100 47,790,100 187,510,400 

3 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 75,000,000 

4 - - - - - - 

4. ส่งเสริมการ
ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
พลังงานอย่าง
มีส่วนร่วม 

1 1  11,220,000 400,000 400,000 400,000 400,000 15,820,000 

2  4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

3  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

4  - - - - - - 

รวม 
   

17,220,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 45,820,000 

กิจกรรมหลัก 
1.1 การบริหาร
จัดการพลังงาน
อย่างมีส่วนร่วม 

1 1 ส านักงาน
พลังงาน 

จังหวัดอ่างทอง 

10,120,000 400,000 400,000 400,000 400,000 12,820,000 

2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 

กิจกรรมหลัก 
1.2 การพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สังคม 

1 1 ส านักงาน
พลังงาน 

จังหวัดอ่างทอง 

1,100,000 - - - - 3,000,000 

2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 

รวมทั้งประเด็นการพัฒนา 2,038,135,946 
3,957,211,59

6 
3,813,058,596 3,823,399,596 1,916,381,834 15,551,187,569 
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พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566 -2570 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 
1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ  
สิ่งอ านวย
ความสะดวก
เพื่อเกษตรกร 

2 1  55,681,700 39,833,000 33,833,000 33,333,000 31,833,000 194,513,700 
2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

4 
- - - - - - 

รวม    63,681,700 47,833,000 41,833,000 41,333,000 39,833,000 234,513,700 

กิจกรรมหลัก 
1.1 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ  
สิ่งอ านวย 
ความสะดวก
เพื่อเกษตรกร 

2 1 โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง 

55,681,700 39,833,000 33,833,000 33,333,000 31,833,000 194,513,700 

2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

4 - - - - - - 

2. โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
เกษตรกร/และ
ผู้ประกอบการ
ภาคการเกษตร 

2 1  1,203,000 575,000 575,000 579,000 559,000 3,491,000 

2  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4  - - - - - - 

รวม    4,203,000 3,575,000 3,575,000 3,579,000 3,559,000 18,491,000 

กิจกรรมหลัก 
1.1 พัฒนา
ศักยภาพ
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ
ภาคการเกษตร 

2 1 ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์ 

จังหวัดอ่างทอง 

1,203,000 575,000 575,000 579,000 559,000 3,491,000 

2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 

3. โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพสินค้า
เกษตรและการ
แปรรูป 

2 1  13,308,520 4,686,950 4,812,250 4,943,650 5,081,650 32,833,020 

2  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4  - - - - - - 

รวม 
   

15,308,520 6,686,950 6,812,250 6,943,650 7,081,650 42,833,020 
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กิจกรรมหลัก 
1.1 โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพสินค้า
การเกษตรและ
การแปรรูป 

2 1 
ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
อ่างทอง 

13,308,520 4,686,950 4,812,250 4,943,650 5,081,650 32,833,020 

2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 

4. โครงการ
พัฒนาช่องทาง
การตลาดและ
การประชา 
สัมพันธ์ 

2 1  9,350,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 32,350,000 

2  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

4  - - - - - - 

รวม    12,850,000 9,250,000 9,250,000 9,250,000 9,250,000 49,850,000 

กิจกรรมหลัก 
1.1 โครงการ
พัฒนาช่องทาง
การตลาด 
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

2 1 ส านักงาน
พาณิชย ์

จังหวัดอ่างทอง 

9,350,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 32,350,000 

2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

4 - - - - - - 

รวมทั้งประเด็นการพัฒนา 96,043,220 67,344,950 61,470,250 61,105,650 59,723,650 345,687,720 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

1. โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
การท่องเที่ยว 

2 1  24,290,900 17,881,500 17,881,500 17,881,500 17,881,500 95,816,900 

2  7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 35,000,000 

3  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

4  - - - - - - 

รวม 
   

33,290,900 26,881,500 26,881,500 26,881,500 26,881,500 140,816,900 

กิจกรรมหลัก 
1.1 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

24,290,900 17,881,500 17,881,500 17,881,500 17,881,500 95,816,900 

2 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 35,000,000 

3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

4 - - - - - - 
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2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 

2 1  1,200,000 - - - - 1,200,000 

2  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 6,000,000 

3  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4  - - - - - - 

รวม 
   

3,400,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 12,200,000 

กิจกรรมหลัก 
1.1 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว 

2 1 ส านักงาน 
การท่องเท่ียว

และกีฬา 
จังหวัดอ่างทอง 

1,200,000 - - - - 1,200,000 

2 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 6,000,000 

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4 - - - - - - 

3. โครงการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว 

2 1  28,200,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 56,200,000 

2  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3  700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,500,000 

4  - - - - - - 

รวม    29,900,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000 7,000,000 63,000,000 

กิจกรรมหลัก 
1.1 ยกระดับ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

2 1 ส านักงาน 
การท่องเท่ียว

และกีฬา 
จังหวัดอ่างทอง 

28,200,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 56,200,000 

2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

3 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 4,000,000 

4 - - - - - - 

4.  โครงการ
พัฒนาช่องทาง
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

2 1  500,000 - - - - 500,000 

2  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4  - 700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000 

รวม 
   

2,500,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 13,300,000 

กิจกรรมหลัก 
1.1 โครงการ

พัฒนาช่องทาง
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

2 1 ส านักงาน 
การท่องเท่ียว

และกีฬา 
จังหวัดอ่างทอง 

500,000 - - - - 500,000 

2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,500,000 

4 - - - - - - 

รวมทั้งประเด็นการพัฒนา 69,090,900 40,481,500 40,481,500 40,481,500 38,781,500 166,316,900 
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รวม 3 ประเด็นการพัฒนา 2,203,270,066 4,065,038,046 3,915,010,346 3,924,986,746 2,014,886,984 16,126,192,189 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

รวมทั้งสิ้น 2,211,270,066 4,073,038,046 3,923,010,346 3,932,986,746 2,022,886,984 16,166,192,189 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง 
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนซึ่งมี
เป้าหมายส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะ
สวัสดิการสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง 
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตาม 
ความเร่งด่วน ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศอยู่ในภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน 

จังหวัดอ่างทองก าลังประสบภาวะชะงักงันอย่างหนักจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะประสบความส าเร็จ 
อย่างเด่นชัดในการควบคุมการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อและ
เสียชีวิตให้อยู่ในระดับต่ ามาแล้วระยะหนึ่ง แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคมก็ร้ายแรงเป็นที่ประจักษ์ชัด ทั้งเศรษฐกิจหดตัว และเนื่องด้วยการท่องเที่ยว
หยุดชะงักแทบทั้งหมด การจ้างงานจึงถูกกระทบอย่างสาหัส การระบาดใหญ่นี้
กระทบประชากรกลุ่มยากจนที่สุดและเปราะบางที่สุดอย่างรุนแรงกว่ากลุ่มอ่ืน 
โดยกลุ่มที่ถูกกระทบหนักที่สุด ได้แก่ แรงงานนอกระบบซึ่งมีจ านวนมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของก าลังแรงงาน และกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการและเจ็บป่วย
เรื้อรัง เนื่องจากเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานน้อยกว่า ทั้งยังประสบความล าบาก 
ในการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ เศรษฐกิจภาพรวมจึงคาดการณ์ตรงกันว่า
จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยระยะสั้นในจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ถ้าการระบาดใหญ่
ทุเลาเบาบางลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาค 
และจังหวัด (GPP) ประจ าปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดอ่างทองชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศท าให้การส่งออกและการน าเข้าสินค้า
และบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : GPP) เท่ากับ 31,430 ล้านบาท และมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 126,370 บาท 
เป็นอันดับที่ 5 ของภาค และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ ดังนั้น ในการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ของจังหวัดอ่างทอง จึงมีความจ าเป็น



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 102 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
เร่งด่วน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองให้สูงขึ้น 
และอาศัยความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ใกล้
กับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ       
ทั้งกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสามารถ
เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส าคัญทั้งจังหวัดกาญจนบุรีทางตะวันตก และ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ให้กับพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง และกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วทั้งจังหวัดอ่างทองอย่างทั่วถึง  

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและท่ัวถึง
ตลอดพ้ืนที่  

2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ส่งผล
ทั้งในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. รายได้ต่อหัวของประชากรไม่ต่ ากว่า 136,796 บาท  
2. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนเพิ่มขึ้น เพ่ิมข้ึน 2,000 บาท ต่อปี 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง  
6. กิจกรรมหลัก   
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
585,083,544 บาท  
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
แขวงทางหลวงอ่างทอง,แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง , ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอ่างทอง , โครงการชลประทานอ่างทอง , ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง   

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. แขวงทางหลวงอ่างทอง 
2. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
4. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
5. โครงการชลประทานอ่างทอง 
6. ที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ 
7. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง   

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 - 2570 
9. งบประมาณ 585,083,544 บาท 
10. ผลผลิต  1. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า , น้ าประปา) สามารถเข้าถึงประชาชน

ได้ทั่วถึงตลอดทั้งจังหวัด 
2. มีเส้นทางคมนาคม (ถนนและสะพาน) ที่มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมโยธา 

ที่ประชาชนสามารถใช้เดินทาง ขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร และ
ท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในจังหวัดอ่างทองดีขึ้น ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในพ้ืนที่ลดลง 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข 

     หัวข้อ รายละเอียด      
1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต                                             
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง 
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน  
ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน 

ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จากข้อมูลส านักงานต ารวจภูธรจังหวัด
อ่างทอง พบว่าสถิติการรับแจ้งเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่
ปี 2561 - 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากปี 2558 - 2560 ที่มีสถิติการรับ
แจ้งเหตุ จ านวน 38 คดี เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 100 คดีในปี 2561 นอกจากนี้ 
ยังพบว่า ในส่วนของคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงปี 2558 – 2561 ที่มีสถิติการรับแจ้งเหตุ จ านวน 94 คดีในปี 
2558 เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 1,579 คดีในปี 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่  
การสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือบรรลุสู่ความเป็น “อ่างทองเมืองน่าอยู่” ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทอง 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 5 ปี (พ.ศ. 2666 - 2570) มีเป้าหมายหลัก 
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เสริมสร้างสังคมที่มีความสุข ซึ่งหมายถึงคนในสังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
มีอาหารปลอดภัย คนมีสุขภาพดี มีอาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสู่สังคมมั่นคง
และเป็นสุข รักษาความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน     
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายการพัฒนา บริการสาธารณสุขที่เน้น 
ระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน จ านวนประชากรผู้สูงอายุใน
จังหวัดอ่างทองมีจ านวน 60,046 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 21.47 ของจ านวน
ประชากรทั้งสิ้นของจังหวัดอ่างทอง เรียกได้ว่าจังหวัดอ่างทอง  เป็น     
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     หัวข้อ รายละเอียด      
"สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged Society) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จังหวัดต้องด าเนินมาตรการบางอย่าง เพ่ือสร้างการมีสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง อันจะน ามาสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้เมื่อระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมสะท้อนข้อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และ
ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 4 H ได้แก่ 
ความรุนแรงของโรคที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุด (High risk) , การป่วยด้วยโรคที่มี
ผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเป็นจ านวนมาก (High Volume) , การเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High cost) และความสอดคล้องของโรคที่เป็นปัญหา
กับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และ
ระดับจังหวัด (High policy) เมื่อมีการถ่วงน้ าหนักคะแนนในแต่ละโรค และ
น ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority setting) พบว่าโรคและภาวะ
ที่เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัดอ่างทอง 5 อันดับแรก ได้แก่ หลอดเลือด
สมอง (Stroke) , ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน , 
โรคมะเร็งทุกชนิด และพัฒนาการเด็กสมวัย ตามล าดับ       

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ 
มีความม่ันคง ด้านอาชีพรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

2. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้หันมา
รักษาสุขภาพกันมากข้ึน 

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมุ่งสู่การเป็น “อ่างทองเมืองน่าอยู่  
สู่สังคมมั่นคง ปลอดภัย และเป็นสุข” 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
6. เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในจังหวัด ก่อให้เกิดการกระจายรายได้       

ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนคด ีที่รัฐเป็นผู้เสียหายลดลง ร้อยละ 5  

2. อัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงลดลง 
3. รายได้ต่อหัวของประชากรไม่ต่ ากว่า 136,796 บาท  
4. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนเพ่ิมขึ้น เพิ่มข้ึน 2,000 บาท ต่อปี 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
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     หัวข้อ รายละเอียด      
6. กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
16,040,500 บาท  
ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง , ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง  

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน  
50,620,600 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ , ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน  
7,692,100 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง,ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดอ่างทอง,เรือนจ าจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง, 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง 
2. ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
3 .ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
4 .ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 
5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง 
6. ส านักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง  
7. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
8. ส านักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง  
9. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
10. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
11. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  
12. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 74,353,200 บาท 
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     หัวข้อ รายละเอียด      
10. ผลผลิต  1. ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองลดลง 

2. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด
อ่างทองลดลง 

3. ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

4. ประชาชนเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพ่ือ
การมีสุขภาวะที่ดี 

5. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการดูแลมากข้ึน 
6. เศรษฐกิจในจังหวัดอ่างทองดีขึ้น ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในพ้ืนที่ลดลง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดอ่างทองเป็นเมืองที่มีความสงบ ปลอดภัย เป็น “เมืองน่าอยู่” อย่างแท้จริง 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา 
แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมายส าคัญคือ 
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการสังคม 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน ความต้องการ
และศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ในภาวะที่เหมาะสม 
เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน 

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่จ านวนทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็น 605 ,232.50 ไร่ ในจ านวนนี้ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
458,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยน้ า
เป็นปัจจัยส าคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผล ปศุสัตว์ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
หากขาดระบบการบริหารจัดการน้ าที่ดีพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
เกษตรกรรมของจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมาก และนั่นย่อมหมายถึงการสูญเสีย
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองด้วย เพราะมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดอ่างทองในภาคเกษตรนั้นอยู่ที่ 5,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองทั้งหมด มากเป็นอันดับสองรองจาก
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าส าคัญของจังหวัดอ่างทอง 
คือแม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย ย่อมมีผลต่อการท าการเกษตรและสุขอนามัย
ของประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าเหล่านี้ในการอุปโภคบริโภค 
ดังนั้น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรน้ า จึงถือเป็นประเด็น
ส าคัญของจังหวัดอ่างทองเช่นกัน     

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าให้มีคุณภาพและทั่วถึงตลอด
พ้ืนที่ 

2. เพ่ือให้มีระบบในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติอันเกิดจากน้ า
ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง และการกัดเซาะชายฝั่งแม่น้ า ที่สร้างความเสียหายให้แก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่ให้ถูกท าลาย
หรือถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง รักษาไว้ซึ่งน้ าที่สะอาด อากาศบริสุทธิ์ และพลังงาน
ให้อนุชนรุ่นหลัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย คุณภาพแมน่้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น  
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อมชุนชน   
56,290,100 บาท 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง, ที่ท าการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง, แขวงทางหลวงอ่างทอง, โครงการชลประทานอ่างทอง, 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  
2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 
3. ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
4. แขวงทางหลวงอ่างทอง 
5. โครงการชลประทานอ่างทอง 
6. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 - 2570 
9. งบประมาณ 56,290,100 บาท 
10. ผลผลิต  1. แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถเก็บกัก/ระบายน้ า

ได้ดี 
2. มีแหล่งน้ าใหม่ที่จะช่วยในการเก็บกักน้ าเพ่ิมขึ้น 
3. มีเข่ือนป้องกันน้ าเพ่ือใช้ป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่งแม่น้ าให้แก่

ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ า 
4. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
5. ปริมาณขยะในพ้ืนที่ที่ต้องมีการก าจัดต่อวันลดลง 
6. คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลักของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี สัตว์น้ าสามารถอาศัย

อยู่ได้ และคนในพ้ืนที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
7. ประชาชนเกิดความตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและมีการ

ใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าและน้ ามันลดลง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จังหวัดอ่างทองมีระบบบริการจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิลลดลง 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา 
แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมายส าคัญคือ 
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการสังคม 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีตามความเร่งด่วน ความต้องการและ
ศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ในภาวะที่เหมาะสม   
เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน 

เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
จังหวัดอ่างทองก็มีความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เพราะพลังงานเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
และยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมี
วิธีการใช้พลังงานให้เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม และสมดุล เพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานอย่างมีส่วนร่วม และสร้างความยั่งยืนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 

1. เพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม และสร้างความยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตรให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตภาคเกษตรกรรมและเป็นต้นแบบการใช้
เทคโนโลยีพลังงาน การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่าง ถูกต้องและ
เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่    

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในการ
เพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ  

4. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

มีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่แบบลากจูง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,700 วัตต์ จ านวน 7 ระบบ     

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 

 



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 110 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
10,120,000 บาท  
ส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง, ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสังคม   
1,100,000 บาท 
ส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง, ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง, แขวงทางหลวง
อ่างทอง, แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง, โครงการชลประทานอ่างทอง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง 
2. ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง 
3. ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
4. แขวงทางหลวงอ่างทอง 
5. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
6. โครงการชลประทานอ่างทอง 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 - 2570 
9. งบประมาณ 11,220,000 บาท 
10. ผลผลิต  1. ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงได้จ านวนไม่น้อยกว่า  

0.0025 toe/ปี   
2. กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  

ไม่น้อยกว่า 105,745 บาท/ปี 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทอง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานได้  
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร  
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน ความ
ต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน     

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
605,232.50 ไร่ ในจ านวนนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด 458,698 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยในปี 2561 มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมดอยู่ที่ 30,539 ล้านบาท  
ในจ านวนนี้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองในภาคเกษตรนั้น  
อยู่ที่ 5,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดอ่างทองทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วนที่มากเป็นอันดับสองรองจาก
ภาคอุตสาหกรรม จึงเห็นได้ว่าภาคเกษตรกรรมมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมาก ในฐานะกลไกหลักที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพของเกษตรกร
ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น 
ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง น ามาสู่การมีรายได้เพ่ิมขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ     
โดยภาพรวมของจังหวัดอ่างทองด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น  
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. จ านวนพื้นที่เกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เพิ่มขึ้น 
2. สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์จังหวัด เพิ่มข้ึน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเกษตรกร 
55,681,700 บาท 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  
ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , แขวงทางหลวงอ่างทอง , แขวงทางหลวง
ชนบทอ่างทอง , ส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง , โครงการชลประทาน
อ่างทอง , ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง   

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  
2. ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
3. แขวงทางหลวงอ่างทอง 
4. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
5. ส านักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง 
6. โครงการชลประทานอ่างทอง 
7. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง   

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 55,681,700 บาท 
10. ผลผลิต  1. ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางและสร้างโอกาสทางการค้า 

2. เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพของตนเพ่ิมสูงขึ้น 
3. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการประกอบกิจการของตนเพ่ิมมากข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/และผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน   
ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน     

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
605,232.50 ไร่ ในจ านวนนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด 458,698 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยในปี 2561 มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมดอยู่ที่ 30 ,539 ล้านบาท  
ในจ านวนนี้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองในภาคเกษตรนั้นอยู่ที่ 
5,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 จึงเห็นได้ว่า ภาคเกษตรกรรมมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมาก ในฐานะกลไกหลัก 
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมด ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพ
ของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้มีปริมาณและ
มูลค่าสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ าลง น ามาสู่การมีรายได้เพ่ิมขึ้น และส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดอ่างทองด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. จ านวนพื้นที่เกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เพิ่มขึ้น 
2. สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 

เพ่ิมข้ึน 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
1,203,000 บาท  
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง,ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
อ่างทอง,ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง,สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง,
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 1,203,000 บาท 
10. ผลผลิต  1. จ านวนพื้นที่เกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เพิ่มขึ้น 

2. สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
เพ่ิมข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน   
ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน     

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
605,232.50 ไร่ ในจ านวนนี้ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวน
458,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมดจึงเห็นได้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยในปี 2561 
มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมดอยู่ที่ 30,539 ล้านบาท 
ในจ านวนนี้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองในภาคเกษตรนั้นอยู่ที่ 
5,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อ่างทองทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วนที่มากเป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม 
จึงเห็นได้ว่า ภาคเกษตรกรรมมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง
เป็นอย่างมาก ในฐานะกลไกหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม
ของจังหวัดอ่างทองทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยให้มีปริมาณและ
มูลค่าสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ าลง น ามาสู่การมีรายได้เพ่ิมขึ้น และส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดอ่างทองด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. จ านวนพื้นที่เกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เพิ่มขึ้น 
2. สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 

เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ิมข้ึน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป 
13,308,520 บาท  
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง , 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง , ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง , สถานี
พัฒนาที่ดินอ่างทอง , ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. หน่วยงานมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 13,308,520 บาท 
10. ผลผลิต  1. เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพของตนเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการประกอบกิจการของตนเพ่ิมมากข้ึน 
3. แปลง/ฟาร์มในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองได้รับมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น ส่งผลดี

ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 
4. สินค้าเกษตรได้รับมาตรฐาน 
5. สินค้าเกษตรได้รับการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
6. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ิมมูลค่าและสามารถต่อยอด

เพ่ือส่งออกได้ในอนาคต 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพื้นฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน  
ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน     

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
605,232.50 ไร่ ในจ านวนนี้ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 458,698 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยในปี 2561 มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมดอยู่ที่ 30 ,539 ล้านบาท 
ในจ านวนนี้มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองในภาคเกษตรนั้นอยู่ที่ 
5,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.22 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อ่างทองทั้งหมดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองทั้งหมด เทียบเป็นสัดส่วน
ที่มากเป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม จึงเห็นได้ว่า ภาคเกษตรกรรม  
มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมาก ในฐานะกลไกหลัก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองทั้งหมด 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง อันจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
มีช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
น ามาสู่การมีรายได้เพ่ิมข้ึน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัด
อ่างทองด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคมากข้ึน 
2. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดเพ่ิมขึ้น 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
9,350,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง , ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง ,
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง  

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
2. ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง 
3. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
4. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 9,350,000 บาท 
10. ผลผลิต  1. ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศมีการรับรู้และสนใจในสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอ่างทองเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีช่องทางการซื้อขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน   
ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน     

จังหวัดอ่างทอง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีเหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเส้นทาง
เดินทัพผ่านแขวงเมืองวิเศษชัยชาญหรืออ่างทองในปัจจุบัน และเนื่องด้วย
เป็นเมืองหน้าด่านจึงมีบรรพบุรุษของอ่างทองได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ 
ในการรบกับพม่าหลายท่าน รวมถึงเป็นเมืองลุ่มน้ าที่มีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ 
จึงได้รับความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังจังหวัดอ่างทองกว่า 811 ,720 คน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 
4.69 สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอ่างทอง 986.350 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 7.11 แต่ในปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองนั้น พบว่า ในปี 2564 
คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
อ่างทอง GPP จะผันแปรไปตามการชะลอตัวของการท่องเที่ยวเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจ าเป็นที่
จะต้องฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

โดยกรมการท่องเที่ยว มองแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2564 -2566 
ของจังหวัดอ่างทองว่า การให้บริการมุ่งเน้นด้านสุขภาพมากขึ้น โดยสิ่งที่
นักท่องเที่ยวจะต้องค านงึถึง ได้แก่ 

1) ความสะอาด 
นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากความสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรคเป็นล าดับแรก โดยพิจารณาจากระบบการท าความ
สะอาด ตั้งแต่ การเว้นระยะการเข้าพัก จากปกตินักท่องเที่ยวสามารถพักต่อ
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หัวข้อ รายละเอียด 
กันได้ วันต่อวัน ต้องเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะการเข้าพักให้นานขึ้น (เปลี่ยน
จากแขกคนเดิมเช็คเอาท์ตอนเที่ยง แขกคนใหม่เช็คอินบ่ายสอง เป็นแขกคนใหม่
สามารถเข้าพักได้ในเก้าโมงเช้าวันถัดไป เพื่อให้มีเวลาให้การฆ่าเชื้อโรค) หรือ 
การใช้แอพพลิเคชั่นในการด าเนินงานทั้งการจ่ายเงิน รับสลิป การเปิดปิด
ประตูห้องเพ่ือลดการสัมผัส เป็นต้น 

2) ความแออัด 
นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากการรักษา

ระยะห่างในสังคม การหลีกเลี่ยงเพ่ือเผชิญกับผู้คนจ านวนมาก การท่องเที่ยว
ส ารวจธรรมชาติอย่างเช่น การเดินป่า ปีนเขา การด าน าลึก จะเข้ามามีบทบาท
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นการท่องเที่ยวที่มีผู้คนจ านวนไม่มาก 
ท าให้ความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บจะลดน้อยตามไปด้วย 

3) พาหนะในการเดินทาง 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่าง รถบัสหรือรถไฟ จะ

น้อยลง ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยง
ด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. ปัจจัยพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. การท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น   

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
24,290,900 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง , หอการค้าจังหวัดอ่างทอง , สมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อ่างทอง,แขวงทางหลวงอ่างทอง , แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง,องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 
3. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 - 2570 
9. งบประมาณ 24,290,900 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ผลผลิต  1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน (สิ่งอ านวย

ความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย) 
2. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
3. ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองเพ่ิมขึ้น 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผน      
มีเป้าหมายส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะ
สวัสดิการสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตาม
ความเร่งด่วน ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศอยู่ในภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มให้ความสนใจการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งต้องการสัมผัส
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เน้นกิจกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและให้
ความส าคัญกับความปลอดภัย 

นอกจากนี้เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนา
ภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน   
ในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริม  
การลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยว และ
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. ปัจจัยพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. การท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น 
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น   

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 

 



จังหวัดอ่างทอง  

 

แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 123 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
1,200,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง , หอการค้าจังหวัดอ่างทอง , ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง , แขวงทางหลวงอ่างทอง , 
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง , ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง , 
ต ารวจท่องเที่ยว , ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง , 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
3. หอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
5. แขวงทางหลวงอ่างทอง 
6. แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
7. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
8. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 
9. ต ารวจท่องเที่ยว 
10. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
11. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 1,200,000 บาท 
10. ผลผลิต  1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน (สิ่งอ านวย

ความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย) 
2. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
3. ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองเพ่ิมขึ้น 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะสวัสดิการ
สังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามความเร่งด่วน   
ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศอยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มให้ความสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งต้องการสัมผัส
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญ
กับความปลอดภัย 

นอกจากนี้เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนา
ภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน
เชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยว และปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. ปัจจัยพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. การท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น  
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น    

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว 
28,200,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง,ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง , ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , ที่ท าการปกครองอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
3. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
9. งบประมาณ 28,200,000 บาท 
10. ผลผลิต  1. ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม    

การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง 
2. จังหวัดอ่างทองมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม  

การท่องเที่ยวสูงขึ้น 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองเพ่ิมขึ้น 
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แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผนมี
เป้าหมายส าคัญคือ ปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและครอบคลุม เน้นที่บริการสาธารณะ
สวัสดิการสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ตาม
ความเร่งด่วน ความต้องการและศักยภาพของประชาชน โดยมีสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศอยู่ในภาวะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม ตลอดจนสามารถ
เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มให้ความสนใจการท่องเที่ยวในความ
สนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้ง
ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย 

นอกจากนี้เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนา
ภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน  
ในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการท่องเที่ยว และปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว   

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชิงรุก 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง 
6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
500,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง , ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง , ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง , ที่ท าการปกครองอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. หน่วยงานด าเนินงาน 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

2. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 
3. โครงการชลประทานอ่างทอง  
4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
5. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
7. อ าเภอทุกอ าเภอ 

8. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 - 2570 
9. งบประมาณ 500,000 บาท  
10. ผลผลิต  มีสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนและความ

หลากหลาย 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองเพ่ิมขึ้น 
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สรุปผลการการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566- 2570)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

 
หัวข้อ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

 
เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

“อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และ    
อาหารปลอดภัย” 

“อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี 
สังคมดี ประชาชนมีความสุข” 

มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
และการส่งเสริมสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1. คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ
ประชาชน    

2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตร     
และอาหารปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน  

3. รายได้ด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึน 

1. คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ 
ประชาชน 

2. เพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตร   
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. รายได้ด้านการท่องเที่ยว      
ที่เพ่ิมขึ้น 

มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
สอดคล้องกับประเด็น 
การส่งเสริมสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็น 
การพัฒนา 

1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคม 
มั่นคง และเป็นสุข  
(เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
และสิ่งแวดล้อม) 

2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ ์และอาหารปลอดภัย 

3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และวีถีชุมชน 

1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคม 
มั่นคง และเป็นสุข 

2. พัฒนาสินค้าเกษตรและ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน    
สากล 

3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
และวีถีชุมชน 

มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
และการส่งเสริมสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในทุกภาคส่วน 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) 

ครั้งที่ 6/256๔ 
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
*********************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุชน ภัยธิราช แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน) 
2. นายศักดิ์ดา   บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
3. นายปริญญา   เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง 
4. นางสาววีรวรรณ   จันทนเสวี หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
5.  พันเอก ณัฐพงศ์   วานิกร รอง ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร) 
6. นายเจษฎา รักวนิชย์ อัยการจังหวัดอ่างทอง 
7. พ.ต.อ.มงคล  ภูวประภาชาติ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
9.  นางอโนชา   สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง 
10. นางสุวารี โลมะบรรณ์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 
11. นายสนั่น   เชื้อทอง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  จังหวัดอ่างทอง 
12. นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
13. นางนพวรรณ ภูมิพันธ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
14. นางสาวสิการย์   เฟ่ืองฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
15. นางปทุมพร เปรมปรีดา แรงงานจังหวัดอ่างทอง 
16. นายมงคล  ศุภนัตร์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 
17. นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
18. นางสาวพรทิพย์ มีศักดิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
19. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง 
20. นางสาวเบญจวรรณ เฉลาภักตร ์ แทน นายกเทศมนตรีต าบลแสวงหา 
21. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
22. นายกลวัชร   บุญกระจ่าง แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 
23. นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง 
24. นายสุรัตน์ ภูวประภาชาติ  ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
25. นางสาวขนิษฐา สุขแสงจันทร์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
26. นายประสงค์ กลัดแก้ว ภาคประชาสังคมอ าเภอเมืองอ่างทอง 
27. นายสมพงษ์ คงแช่มดี ภาคประชาสังคมอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
28. สิบเอกณรงค ์ แจ่มจ ารูญ  ภาคประชาสังคมอ าเภอโพธิ์ทอง 
29. นายบุญเสริม  หนูทอง  ภาคประชาสังคมอ าเภอไชโย 
30. นายวินัย  บุญศรี  ภาคประชาสังคมอ าเภอแสวงหา  
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31. นายจ าเนียร  ชวลิต ภาคประชาสังคมอ าเภอสามโก้   
32. นายชูชาติ ศารทประภา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด 

  ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ติดราชการ 
3. นายมังกร  ศรีโหมด   ภาคประชาสังคมอ าเภอป่าโมก  ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกฤติยาพร ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
2. นางสาวรัชณีย์ ช่วยเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

   ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
3. นายสุณิชย์ มะลิทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

   ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
4. นายรุ่งเรือง อาวรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

   ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
5. นางสาวสุนิสา  คล้ายฉ่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
 6.  นางสาวกฤติยา  ศศะภูริ พนักงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
    ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

7. นางสาวรุ่งนภา อ้นไชยะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 
  ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

 8. นางสาวนุชศรา เกิดแดง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล 
  ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  จังหวัดอ่างทองได้ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 6/2564 ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 
เพ่ือขอความเห็นชอบโอนทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาโดยงบประมาณจังหวัด และขอความ
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายสุชน ภัยธิราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ประธาน  จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด อ่างทอง 
(ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจ านวน 8 หน้า และได้น าเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่าน
ทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” (ระบบรับรอง
รายงานการประชุม) เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ร่วมประชุมตรวจสอบและเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แกส่่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม 

  จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม  โดยมี  
ผู้เข้ารับรองการประชุม จ านวน 30 ราย จากคณะกรรมการฯ จ านวน 35 ราย 

มติที่ประชุม  ไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม และที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน        
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 ผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

ประธาน  มอบฝ่ายเลขานุการ 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  

งบพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 105,231,600 บาท (หนึ่งร้อย

ห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) ร้อยละ 
งบลงทุน 87,500,000 83.15 

งบด าเนินงาน 9,731,600 9.25 
งบบริหารจดัการ 8,000,000 7.60 

รวม 105,231,600 100 

    ผลการด าเนินงาน 
   - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 เบิกจ่ายได้ จ านวน 

68,433,121.26 บาท (หกสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาท
ยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.03 

 - คงเหลือกิจกรรมที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน          
6 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งต้องขอท าความตกลง         
กับส านักงบประมาณ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
สัญญา 

เริ่มต้น – สิ้นสุด 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

1. งานขุดลอกคลอง  และก่อสร้างถนน
ทางเข้าโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 
หนองจรเข้คุด อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 

24,449,933.80 เริ่ม 30 มี.ค.64 
ถึง 27 ส.ค.64 

โครงการ
ชลประทาน

อ่างทอง 

อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารส่งเบิก 

2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิ์รังนก อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

2,000,000  อ าเภอ 
โพธิ์ทอง 

อยู่ระหว่างรออุทธรณ์  
รออุทธรณ์ 6-14 ก.ย. 64 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  
หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ถึงหมู่ที่ 2  
บ้านเชียง ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์  
อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

1,810,000 เริ่ม 13 ส.ค. 64 
ถึง 11 พ.ย. 64 

อ าเภอ 
สามโก ้

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  
หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ าเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง 

1,065,000 เริ่ม 13 ส.ค. 64 
ถึง 11 พ.ย. 64 

อ าเภอ 
สามโก ้

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  
ต าบลยางช้าย อ าเภอโพธ์ิทอง เช่ือมต่อ
ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

2,990,000  อ าเภอ 
โพธิ์ทอง 

- ยื่นซองเสนอราคา 3 ก.ย. 64 
- เปิดซองพิจารณาผล 7-9 ก.ย. 64 
- ประกาศผู้ชนะ 9 ก.ย. 64 
- รอผลอุทธรณ์ครบ 7 วัน 
(ครบ 17 ก.ย. 64) 

6. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  
สิ้นสุดคลองระบายน้ า 2 ซา้ย สุพรรณ 3 
บริเวณสะพาน ค.ส.ล. ต าบลยางช้าย 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

1,830,000  อ าเภอ 
โพธิ์ทอง 

- ยื่นซองเสนอราคา 3 ก.ย. 64 
- เปิดซองพิจารณาผล 7-9 ก.ย. 64 
- ประกาศผู้ชนะ 9 ก.ย. 64 
- รอผลอุทธรณ์ครบ 7 วัน 
(ครบ 17 ก.ย. 64) 

รวม 34,144,933.80    
   
   งบพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 
83,166,900 บาท (แปดสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
 
 

รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) ร้อยละ 

งบลงทุน 79,000,000 94.99 
งบด าเนินงาน 4,166,900 5.01 

รวม 83, 166,900 100 
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ชื่อโครงการ งบประมาณ 
สัญญา 

เริ่มต้น – สิ้นสุด 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ความก้าวหน้า 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 217,000  ส านักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทอง 

- จัดซื้อวัสดสุนับสนุน
ปัจจัยการผลติ 
- คาดว่าส่งเบิก
กลางเดือนกันยายน 64 
 

2. งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ –  
แยกท่ีดิน กม.37+600 - กม. 38+100  
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  
 

49,200,000 เริ่ม 29 ม.ค.64 
ถึง 25 ต.ค.64 

แขวงทางหลวง
อ่างทอง 

- ผลงาน 15%  

3. ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งวัดสามโก้  
ต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง   
 

29,800,000 เริ่ม 30 มี.ค. 64 
ถึง 3 พ.ย. 64 

โครงการชลประทาน
อ่างทอง 

- ผลงาน 70%  
 

  -  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 3 กันยาน 2564 เบิกจ่ายได้ จ านวน 
25,174,683.16 บาท (ยี่สิบห้ าล้ านหนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสี่ พันหกร้อยแปดสิบ               
สามบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 30.27 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

  3.2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ  

ส านักงานจังหวัดอ่างทอง   
 กรอบวงเงิน จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรร จ านวน 491,374,497 บาท (สี ่ร้อย         
เก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)     

การเสนอโครงการ     

หน่วยรับ 
งบประมาณ 

เสนอครั้งแรก ขอยกเลกิ คงเหลือ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. จังหวัดอ่างทอง 283 324,412,956 62 30,136,000 221 294,276,956 

2. องค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น 

52 166,957,900 6 5,251,800 46 161,706,100 

รวม 335 491,370,856 68 35,387,800 267 455,983,056 
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มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอ่างทอง 

ทั้งในส่วนของจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 

 

ลักษณะโครงการ 
จ านวน

โครงการรวม 
วงเงินรวม 

(บาท) 
หน่วยรับงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เห็นชอบ 

1. พัฒนาสินค้า
ท่องเท่ียวและ
บริการ 
  
  
  

4 
  

89,310,100  1. ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดอ่างทอง  

1 450,000 - 

 
  

 2. ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดอ่างทอง  

1 499,700 499,700 

    
 3.ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  

1 360,400 - 

 
    

 4. องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดอ่างทอง 

1 88,000,000 7,853,990 

 

ลักษณะโครงการ 
จ านวน

โครงการรวม 
วงเงินรวม 

(บาท) 
หน่วยรับงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

เห็นชอบ 

2. ยกระดับ
ประสิทธิภาพและ
สร้างมลูค่าเพ่ิม 
ด้านการเกษตร 
 
 

3 87,327,288  1. ส านักงานเกษตร 
จังหวัดอ่างทอง  

1 17,975,300 - 

     2. ส านักงานปศสุัตว ์
จังหวัดอ่างทอง  

1 39,999,320 - 

     3. ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  

1 29,352,668 - 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน 

7 3,689,568  1. อ าเภอเมืองอ่างทอง  1 499,110        499,110  
     2. อ าเภอป่าโมก  1 504,200        472,300  
     3. อ าเภอวิเศษชัยชาญ  1 527,000        527,000  
     4. อ าเภอแสวงหา  1 947,300        727,700  
     5. อ าเภอไชโย  1 247,300        210,500  
     6. อ าเภอโพธิ์ทอง  1 462,058        409,958  
     7. สนง.พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง  

1 502,600                 -    

4. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการฟ้ืน
ตัวและพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ของชุมชน 

253 275,656,100  1. โครงการชลประทาน
อ่างทอง  

200 118,864,000 118,864,000  

    2. แขวงทางหลวงอ่างทอง 6 63,502,000                 -    

    
3. แขวงทางหลวงชนบท
อ่างทอง 

2 19,584,000   19,584,000  

    4. เทศบาลเมืองอ่างทอง 1   28,000,000                  -    
    5.องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
44   45,706,100    45,706,100  

รวมท้ังสิ้น  267 455,983,056   254   195,354,358  
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 - กรอบจัดสรร   491,374,497  บาท 
 - เสนอขอรับจัดสรร  455,983,056  บาท 

    - เห็นชอบ   195,354,358  บาท 

ประธาน   โครงการส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ขอให้หน่วยงานดูรายละเอียดโครงการ การขอใช้พื้นที่ และความพร้อมในการด าเนินการ 

รอง ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร) สอบถามแขวงทางหลวงชนบทอ่างทองว่าโครงการของแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง      
ที่ได้รับความเห็นชอบ จ านวน 2 โครงการ พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ที่ใด 

ผ.อ.แขวงทางหลวงชนบทฯ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท.4008 แยกทางหลวง 
หมายเลข 3064-บ้านคลองขุน อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

   2. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางแยก สาย อท. 3031 แยกทางหลวง 
หมายเลข 334 - บ้านโรงช้าง อ าเภอเมือง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์   โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจะมีทั้งที่ได้รับการพิจารณาเต็มวงเงินที่เสนอขอ  
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) ก็จะสามารถด าเนินการเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลย ส่วนโครงการ        

ที่ถูกปรับลดงบประมาณขอให้ดูรายละเอียดการปรับลดเพ่ือปรับแก้ไข ขอให้เร่งรัดการ
ด าเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ และขอให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการ 
 

3.3 การชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง 
(ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายส าหรับช าระชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ให้แก่ผู ้รับจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม ปรับปรุงถนนคันคลอง
ล้น ด้วยผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จ านวน 
83,474.85 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์)  และได้แจ้ง
ให้ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว  
โดยส านักงบประมาณแจ้งให้จังหวัดอ่างทองตรวจสอบวันที่เปิดซองประกวดราคาให้
ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การค านวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญา
จ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกครั้ง เพ่ือเสนอขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
ในคราวต่อไป 

 

 

 

 

 



 

 
-๘- 

โครงการชลประทานอ่างทอง ได้ตรวจสอบและค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ส าหรับสัญญาของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ              
สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม ปรับปรุงถนนคันคลองล้น ด้วยผิวแอสฟัลท์คอนกรีต          
ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตามค าชี้แนะของส านักงบประมาณแล้ว 
ปรากฏว่า การคิดเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับลดลง
เหลือจ านวน ๓๖,๐๙๗.๒๓ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) 
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ 47,377.62 บาท (สี่หมื่น เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท
หกสิบสองสตางค์)  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

 4.1 ขอความเห็นชอบโอนทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาโดยงบประมาณจังหวัด  

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขอ
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี  

 การโอนพัสดุให้ส่วนราชการ ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณ สามารถโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจั งหวัดหรือกลุ่มจังหวัด       
ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ ให้กับส่วนราชการ โดยค านึงถึงอ านาจ
หน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอน ซึ่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง 

   1) การโอนทรัพย์สินและสิ่ งก่อสร้ าง โครงการแก้ ไขและบรรเทาปัญหา                 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 

  1.  จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น          
เพ่ือใช้ในการด าเนินการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัยในจังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 2 ,848,000 บาท 
(สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งมีอ าเภอป่าโมกเป็นหน่วยด าเนินการ  
  2. จังหวัดอ่างทอง ได้แยกรายการสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 4 รายการ งบประมาณรวม 1 ,830,050.19 บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์) ได้แก่ 

 



 

 
-๙- 

ที ่ รายการก่อสร้าง ราคา (บาท) 
1 โรงสูบน้ าแบบ ข 129,227.97 
2 ระบบกรองน้ าบาดาลขนาด  

10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) 
278,416.27 

3 ถังน้ าใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) 607,370.48 
4 หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) 815,035.47 

รวม 1,830,050.19 

โดยจังหวัดได้น ารายการดังกล่าว ขึ้นทะเบียนต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
อ่างทองแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน 

3. อ าเภอป่าโมกได้แยกรายการครุภัณฑ์ออกจากรายการประมาณการ
ก่อสร้าง และมีความประสงค์ขอโอนครุภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
รับผิดชอบดูแลดังนี้ 

       1) เครื่องสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 2 ชุด 
          2) เครื่องสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 1 ชุด 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบโอนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ที่ได้จากการจัดหาโดยงบประมาณจังหวัด 
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จ านวน 2 รายการ คือ เครื่องสูบน้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
จ านวน 2 ชุด และ เครื่องสูบน้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 1 ชุด ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนรสิงห์รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการต่อไป 

  2) การโอนครุภัณฑ์โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

จังหวัดมีความประสงค์โอนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ที่ ได้จากการจัดหาโดย
งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่มที่ 1) กิจกรรมย่อย พิพิธภัณฑ์ต านานเมือง อ่างทอง 
จ านวน 35 รายการ ตามบัญชีแนบท้าย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองรับผิดชอบ
ดูแลและบริหารจัดการต่อไป 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

นายสมพงษ์ คงแช่มดี   เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับไปแล้ว ขอให้ช่วยดูแล ปรับปรุง
สถานที่ภายในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และในส่วนของอุทยานสวรรค์อ่างทอง
หนองเจ็ดเส้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองรับไปดูแล อยากทราบว่ามีการบริหาร
จัดการอย่างไร 

ผู้แทนนายก อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับใช้บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ต านานเมืองอ่างทอง และอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

 



 

 
-๑๐- 

นายประสงค์ กลัดแก้ว  เสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองช่วยดูแลเรื่องการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน และความปลอดภัยบนท้องถนน ให้ประชาชนได้มีที่ออกก าลังกายทีร่มรื่น 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในจังหวัด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ่างทอง 

ประธาน  อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นถือเป็นแหล่งทรัพยากรของจังหวัดอ่างทอง 
และเป็นพ้ืนที่ออกก าลังกายของประชาชนของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจังหวัดได้ส่งมอบพ้ืนที่
และโอนสินทรัพย์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบโอนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ที่ได้จากการจัดหาโดยงบประมาณโครงการ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (กลุ่มที่ 1) กิจกรรมย่อย พิพิธภัณฑ์ต านานเมืองอ่างทอง จ านวน 35 รายการ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการต่อไป  

4.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  

1. จังหวัดอ่างทองได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ที่ ก.บ.ภ.ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 

1) จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 
และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันอังคารที่ 3 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Meeting Line 
“ห้องประชุมคณะจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง” 

2)  จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ครั้งที่ 2/2564             
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Meeting Line “ห้องประชุมคณะจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง”  

3) จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ครั้งที่ 3/2564              
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Meeting Line “ห้องประชุมคณะจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง”  

4) จัดประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันอังคารที่ 31
สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Meeting Line 
“ห้องประชุมคณะจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 

 2. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี้  

 

 



 

 
-๑๑- 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) S จุดอ่อน (Weakness) W 
 1. เส้นทางคมนาคมในจังหวัดมคีวามเชื่อมต่อกัน     
 2. ระบบสาธารณสุขท่ีดี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี     
 3. พื้นที่มีความเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เปลีย่นพฤติกรรมการใช้ชีวิต  
    ท าให้พบว่ามีผู้ป่วย โรคไม่ตดิตอ่ (เบาหวาน ความดัน) เพิ่มขึ้น 
2. จ านวนคนพิการเพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินท่ีใช้เพื่อช่วยเหลือคนพิการเพิ่มขึ้น 

 4. เป็นศูนยร์วมและกระจายสินค้าเกษตร  
    เช่น ตลาดปลา ผักปลอดสารพษิ นกกะทา  
    และผลไม ้    
5. มีโครงการตามพระราชด าริเพือ่การแก้ไข 
    ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
6. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านการเกษตร 
    ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
7. มีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัด 
    ใกล้เคียง 
8. เป็นพ้ืนท่ีที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร ์
    ในสมัยอยุธยา เป็นถิ่นก าเนิด 
    วีรชนในสมัยอยุธยา 

3. เด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติด  
4. สถานประกอบการมีน้อย ท าให้ก าลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  
    มีการเคลื่อนย้าย 
5. เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
6. เกษตรกรบางส่วนขาดความพรอ้มท่ีจะน าเทคโนโลย ี
    หรือนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในผลิตการเกษตร 
7. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทีไ่ม่เขม้แข็งหรือมีการรวมกลุม่เฉพาะกจิเท่านั้น 
8. ขาดข้อมลูด้านการเกษตรที่เปน็เอกภาพ  
9. สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ส่งผลใหเ้กิดน้ าท่วมขังในบางพื้นที ่
10. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
11. เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเป็น ของตัวเอง 
12. สถานประกอบการที่พักแรม ส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรฐาน เช่น  
      จ านวนห้องพกัไม่เพียงพอสิ่งอ านวยความสะดวก ไมเ่พียงพอ 
      ต่อผู้เข้าพักในบางกลุ่ม (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ) เป็นต้น 
13. ขาดปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ป้ายบอก เสน้ทางการเข้าถึงแหล่ง 
       ท่องเที่ยว ห้องสุขาแบบนั่งราด ทางลาดเพื่อผู้พิการและสูงอายุ เป็นต้น 
14. ชุมชนขาดทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น  
      มัคคุเทศกป์ระจ าชุมชน ร้านอาหาร  สินค้าท่ีระลึก เป็นต้น 
15. ขาดการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
16. สถานประกอบการรา้นอาหาร ส่วนใหญ่ยัง 
      ไม่มี เช่น ห้องจัดเลี้ยง  สถานท่ีจัดประชุม เป็นต้น  
 

โอกาส (Opportunity) O อุปสรรค (Threats) T 
1. มาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
    เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
2. นโยบายของรัฐในการส่งเสรมินวัตกรรมเพื่อชุมชน 
3. นโยบายของรัฐการขับเคลื่อนการพัฒนา 
    ด้านการเกษตรด้วยดิจติอล 
4. นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ า 
5. กระแสของการนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและ 
    ต่างประเทศมีความสนใจในสินค้าที่มี 
    ลักษณะเฉพาะ ได้แก่ สินคา้เพือ่สุขภาพ ท าให้ม ี
    ความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
6. นโยบายของรัฐเร่งรายได้จากทอ่งเที่ยวท้ังใน 
    และนอกประเทศ 
7. นโยบายของรัฐส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีงานท า 

1. ปัญหาผู้เสพ และผู้ค้าที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
2. ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปญัหาภัยแล้งและอุทกภัยและโรคระบาด 
3. สถานการณเ์ศรษฐกิจของโลกท่ีตกต่ าจากการแพร่ระบาด 
    ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
4. เกษตรกรไม่สามารถควบคุมกลไกราคาสินค้าเกษตร 
    ปลอดภยั จึงขาดแรงจูงใจในการผลิต 
5. ต้นทุนการผลติราคาสูง (ความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้า 
    เกษตรต่ ากว่าประเทศคู่แข่งเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตต่ าต้นทุนสูง) 
6. แหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนท่ีส่งมายงัจังหวัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
7. สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุของจังหวัดอ่างทอง 
    มีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
8. เกษตรกรต้องการสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมโครงการด้านการเกษตร 
9. เกษตรกรส่วนใหญ่วางแผนการผลิตตามกระแสนิยม 
 

  

 



 

 
-๑๒- 

แผนการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 เป้าหมายการพัฒนา “อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข” 
 

เป้าหมายรวม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
1. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   ของประชาชน 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคในการกระจายรายได้  
(GINI INDEX) ลดลง  

0.375 - 0.370 - 0.365 0.365 

2. เพิ่มผลผลิตสินค้า  
    เกษตรแลผลิตภัณฑ์ชุมชน 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลีย่ต่อหัว (GPCP PER 
CAPITAL) เพิ่มขึ้น 
 (บาท/ปี)  

127,113 
บาท 

127,991 
บาท 

128,949 
บาท 

129,956 
บาท 

130,995 
บาท 

130,995  
บาท/ป ี

 3. รายได้ด้านการ 
    ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข  
วัตถุประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง ด้านอาชีพและรายได้  
และมสีภาพแวดล้อมท่ีด ี

2. ฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของประชาชน 

1. อัตราผู้ป่วยรายใหม่
โรคเบาหวานลดลง  
(ค่าปีฐาน 2563 = 1,655) 

1,655 
คน 

1,572 
คน 

1,493 
คน 

1,419 
คน 

1,384  
คน 

183 คน 

 ลดลงร้อยละ5 จากปีที่ผ่านมา 
2. อัตราผู้ป่วยรายใหมโ่รค
ความดันโลหิตสูงลดลง 
 (ค่าปีฐาน 2563 = 4,395) 

4,395
คน 

4,285
คน 

4,178
คน 

4,071
คน 

3,964 
คน 

1,584 คน 

ลดลงร้อยละ2.5 จากปีที่ผ่านมา 
3. อัตราคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคน  
 (ค่าปีฐาน 2563 = 32.54) 

32.29 31.94 31.54 31.09 30.54 - 

 4. รายไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือน
ต่อเดือนเพิ่มขึ้น  
(ค่าปีฐาน 2562 = 25,821 บาท) 

26,134
บาท 

- 26,333
บาท 

- 26,560
บาท 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

ต่อเดือนเพิ่มข้ึนในปี 

2570= 26,560บาท  

แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
                         2. พัฒนาคณุภาพชีวิต 
                         3. ส่งเสริมความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
                         4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                     และสิ่งอ านวยความสะดวก 

โครงการที่  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมหลักท่ี 1 เสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการมีสขุภาวะที่ดีของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สรา้งรายได้ของประชาชน                 

โครงการที่ 3 ส่งเสริมความสมดุลของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลักท่ี 1 บริหารจดัการน้ าและ  
                      สิ่งแวดล้อมชุมชน 

โครงการที่  4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม 

 
 
 
 



 

 
-๑๓- 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุชนสู่มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค ์
          - รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
เพ่ิมผลผลิต 
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชมุชน 

1. มูลค่าเพิ่มสาขาเกษตรจังหวัด
อ่างทอง (ราคาประจ าปี) เพิ่มขึ้น  

(ค่าปีฐาน 2562 = 5,729 พันล้านบาท) 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 
(6,016 ล้านบาท) 

2. มูลค่าการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

(ค่าปีฐาน 2562 = 2,014.19 ล้านบาท) 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
11 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 5 
(1,521 ล้านบาท) 

แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางการพั ฒนา 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/และผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
แนวทางการพั ฒนา 3. ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป 
แนวทางการพั ฒนา 4. พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเกษตรกร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
                      และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเกษตรกร 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/และผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                     ภาคการเกษตร 

โครงการที่ 3  โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร
และการแปรรูป 
กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการยกระดับคุณภาพสินค้า 
                      การเกษตรและการแปรรปู 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสมัพันธ์ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและ 
                      การประชาสัมพันธ์ 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถชีุมชน 
วัตถุประสงค์ 
         1. จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
         2. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
รายได้ด้านการท่องเท่ียว
ที่เพ่ิมขึ้น 

1. รายได้จากการท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้น) 
(ค่าปีฐาน 2563 = 438 ล้านบาท) 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 5 
(507 ล้านบาท) 

แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒ นา 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒน า 3. พัฒนาผลติภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  4. พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย 
                      ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
 
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการท่องเที่ยว 

โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ์
                      เพื่อการท่องเที่ยว 

โครงการที่ 4 พัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ์ 
 
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
                    เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 



 

 
-๑๔- 

นายประสงค์ กลัดแก้ว  เสนอขอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 จุดอ่อน (Weakness) W 
  (1) เพ่ิมเติมข้อความข้อที่ 3. จากเดิม เด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยง 
ที่จะเป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติด เป็น เด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น       
ผู้เสพ/ติดยาเสพติด ส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
  (2) เสนอเพ่ิมเติม จ านวน 1 ข้อ 
  ข้อ 17. ประชาชนบางส่วนขาดวินัย 
อุปสรรค (Threats) T 
  เสนอเพ่ิมเติม จ านวน 2 ข้อ 
  ข้อ 10. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 
 ข้อที่ 11. หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว อยากให้การค านวณตัวเลขค านึงถึงอัตรา  
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) เงินเฟ้อด้วย 

ผู้แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรฯ อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน อยากทราบว่าค านวณจากจ านวนคดี
ทั้ง 4 ประเภทใช่หรือไม ่

หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง การคิดอัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ค่าปีฐาน 2563 ค านวณจาก
จ านวนคดีทั้ง 4 ประเภท 

ประธาน  เห็นชอบให้ฝ่ายเลขารับไปด าเนินการแก้ไขการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัด
อ่างทอง (SWOT Analysis) 
 

3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอ่างทอง       
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ          

ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ได้แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรร
งบประมาณ หากเสนอเกินกรอบ จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะ         
ที่อยู่ในกรอบงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น ซึ่งกรอบการจัดงบประมาณของจังหวัดอ่างทองเป็น
จ านวน 205,821,000 บาท (สองร้อยห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
ดังนั้น จังหวัดอ่างทองสามารถเสนอโครงการภายในกรอบวงเงิน 2 เท่า เป็นจ านวน 
411,642,000 บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) งบบริหารจัดการ 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 419,642,000 บาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้าน
หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ประเด็นที่ 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.3 ส่งเสริมความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.4 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 

675,136,694 
     557,158,744 

50,510,850 
56,247,100 
11,220,000 

86.13 

    
 



 

 
-๑๕- 

ประเด็นการพัฒนา/โครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ประเด็นที่ 2 : พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑช์ุมชน 
                 สู่มาตรฐานสากล 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเกษตรกร 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/และผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
2.3 โครงการยกระดับคณุภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป 
2.4 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ์

66,203,220 
 

46,826,700 
1,806,000 
8,220,520 
9,350,000 

8.45 

ประเด็นที่ 3 : การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
                 และวีถีชุมชน 
3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
3.4 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

42,529,900 
 

17,129,900 
1,200,000 

23,700,000 
500,000 

5.43 

รวม 783,869,814 100 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืน ๆ  ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา 11.20 น. 
 
 

         ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวกฤติยา ศศะภูริ) 
พนักงานทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชูชาติ ศารทประภา) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
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