แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดาเนินงานของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โดยใช้กรอบ
แนวคิด/ทฤษฎี รวมทั้งนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ร่าง)แผนฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ แผนความมั่นคง นโยบายระดับกระทรวง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis & TOWs
Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศ
และระดับ จั งหวัด จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะนาไปสู่การกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ตัว ชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 2570) เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ส อดคล้ องกับ ศักยภาพพื้น ฐานของประเทศ โดยการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มี
ความเข็มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนั บสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
การอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
จะเอื้อให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการ/
โรงงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการกากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑

ภายใต้ภารกิจหลักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ
หนี้สินเกษตรกร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ปัญหาความแห้งแล้งและสาธารณภัย การทุจริต และประพฤติ
มิชอบในวงราชการ รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ
ให้กระชับและมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้บริหารงาน
ในจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย บทบาทและกลยุทธ์ในการพัฒนาการทางานของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สอดคล้ องกับ สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์โลก ดังนี้

อ่างทอง เมืองน่าอยู่
เศรษฐกิจดี สังคมดี
ประชาชนมีความสุข

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน

แผนภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 2566 - 2570

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
ประเด็นย่อย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
(๓) การบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ : แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บนพื้นฐานแนวคิด “ต่อยอดอดีต”
โดยการมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ น ามาประยุ ก ต์ ผ สมผสาน
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
สมัยใหม่ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) เป้าหมาย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และการบริการ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็นย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น
(๓) การบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ บนพื้นฐานแนวคิด “ปรับปัจจุบัน”
เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ
โดยการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รวม 23 ประเด็น)
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ประเด็นที่ 4)
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
• เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓

• การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ : อั ต ราการขยายตั ว ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
ขยายตัวร้อยละ 4.8 ปี พ.ศ. 2566-2570
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
• แนวทางการพัฒนา:
1) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ไทยตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า และมาตรการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
เชื่ อ มโยงตั้ ง แต่ ต้ น น้ าถึ ง ปลายน้ าและจั ด ให้ มี เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
2) กาหนดให้ มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาส าหรับ การก าหนดยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็น
แนวทางในการวางแผนการทางานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
3) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริ ก ารให้ ต อบสนองความต้ อ งการของแต่ ล ะสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้ง
ในประเทศทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝี มื อ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจน
ส่ งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรื อ
บุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
4) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มี
การจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ
5) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการ นาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
• เป้าหมายของแผนย่อย : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น
• การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ : อั น ดั บ
ความสามารถด้านประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันดับที่ 55 และอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต
อันดับที่ 40
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๔

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
1) ประเด็นการปฏิรูป การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ยุคดิจิทัล
2.2 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
2.3 เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs
3) กิจกรรม การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
4) เป้าหมายกิจกรรม
4.1 SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น
4.2 ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขัน
ในยุคดิจิทัลของ SMEs
4.3 จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
๒.๒.3 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3
1) เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi Value and Sustainable Thailand”
2) องค์ประกอบที่ ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
เป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ
โลจิสติกส์ ให้นาแนวทาง BCG มาใช้เป็นมาตรฐาน
3) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง
โลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
๒.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2562 - 2580) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 -2570) โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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▪ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ (ร่าง)
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569
โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
▪ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงนาเสียอุตสาหกรรม
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
▪ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดย
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
▪ แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570)
-----------------------------

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดอ่างทอง ในปัจจุบันยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งใน มิติเศรษฐกิจ
ที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ
และภาคการเกษตรในจังหวัดยังอยู่ในระดับที่มีคุณภาพต่า รวมทั้งสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่ อนการพัฒนาของจังหวัด มิติทางสังคม ที่การยกระดับรายได้ของประชาชนในจั งหวัด
ยังไม่ดีนัก การแก้ไขปัญหาด้านความยากจน และความเหลื่อมล้าทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจน การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับ
การพัฒนาจังหวัดอ่างทองอย่างยั่งยืน และ มิติการบริหารจัดการภาครัฐ ทีย่ ังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่น
ในการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั งมีสถานการณ์ที่กาลั งเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนา
จังหวัดอ่างทองทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง จาเป็นต้องมีการ
วางแผนยุ ทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุ มเพื่ อเป็นกรอบในการขั บเคลื่ อนการพัฒนาจั งหวั ด
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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๓.๑ การประเมิ นสถานการณ์ ปั ญหา และความจ าเป็ นของแผนปฏิ บั ติ การ ด้ านการพั ฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1. สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอ่างทอง โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา
ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทานาข้าว ทาไร่ และทาสวน มีแม่น้าสายสาคัญ
ไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา และแม่น้าน้อย
โดยแม่ น้ าเจ้ า พระยาไหลผ่ า นจั ง หวั ด อ่ า งทองจากทิ ศ เหนื อ ไปทิ ศ ใต้ ระยะทางยาวประมาณ
40 กิโลเมตร ซึ่งกระแสน้าจะไหลผ่านอาเภอค่ายบางระจัน อาเภอพรหมบุรี และอาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
และผ่านพื้นที่อาเภอไชโย อาเภอเมืองอ่างทอง และอาเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่อาเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนแม่น้าน้อยเป็นแม่น้าที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศตะวันออกไปทิศใต้
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านเข้าเขตจังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลองครักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่าน
อาเภอวิเศษชัย ชาญ แล้ ว ไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ ตาบลหลั ก แก้ว อาเภอวิเศษชัยชาญ แล้ ว เข้าสู่ พื้น ที่
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า จั ง หวั ด อ่ า งทองยั ง มี ค ลองธรรมชาติ แ ละคลองที่ ไ ด้ ท าการขุ ด ขึ้ น อี ก หลายสายเชื่ อ มโยง
ระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อการระบายน้า
ขนาดและพื้นที่
มีพื้นที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.50 ไร่
ที่ตั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด อ่ า งทองตั้ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ประกอบด้ ว ย 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับอาเภอค่ายบางระจัน อาเภอท่าช้าง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทิศตะวันออก ติดกับอาเภอบางปะหัน อาเภอมหาราช อาเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้

ติดกับอาเภอผักไห่ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดกับอาเภอเมืองสุพรรณบุรี อาเภอศรีประจันต์ อาเภอสามชุก
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๘

แผนภาพที่ 2 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกรายตาบล

การคมนาคม
พิจารณาลักษณะของข้อมูลการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบว่า สามารถเดินทางได้ทั้ง
ทางบก และทางน้า การคมนาคมทางบกเดินทางโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานคร
แยกเข้าเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ผ่านอาเภอบางปะอิน–บางปะหัน–อยุธยาอ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุด
เส้น ทางที่ 2 เส้นทางตัดใหม่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ า-ตลิ่งชัน เข้าทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 340 (บางบั ว ทอง - ชั ย นาท) ผ่ า นจั ง หวั ด นนทบุ รี –ปทุ ม ธานี –อยุ ธ ยา–สุ พ รรณบุ รี -อ่ า งทอง
รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 3 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผ่านอาเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3111 ผ่านอาเภอบางไทร-อาเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309
(วังน้อย-สิงห์บุรี) เข้าอาเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังพบว่า การคมนาคมทางน้านั้นยังสามารถใช้ ได้ 2 เส้นทาง คือแม่น้าเจ้าพระยา
และแม่น้าน้อย

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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แผนภาพที่ 3 เส้นทางคมนาคมของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามเขตการปกครอง

เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 73 ตาบล 513 หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วยส่วนราชการประจาจังหวัด จานวน 32 ส่วนราชการ โดย 7 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองอ่างทอง
อาเภอไชโย อาเภอป่าโมก อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอแสวงหา อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอสามโก้ ราชการบริหาร
ส่วนกลางประกอบด้วย 41 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 11 หน่วยงาน และราชการบริหารส่ว น
ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 20 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนตาบล 43 แห่ง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๐

ตารางที่ 1 ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จาแนกตามอาเภอ พ.ศ. 2562
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

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

ลักษณะของเขตการปกครอง
ตาบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

14
15
15
8
9
7
5
73

81
126
110
47
51
61
37
513

3
7
5
1
2
2
1
21

8
9
9
6
3
6
2
43

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง , 2563

แผนภาพที่ 4 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทอง จาแนกตามอาเภอและตาบล

5) จานวนครัวเรือน
จังหวัดอ่างทอง มีประชากรราว 279,654 คน เป็นชาย 134,095 คน เป็นหญิง 145,559
คน และมีจ านวนครั ว เรื อน 99,928 ครัว เรือน โดยมีขนาดของครัว เรื อ นประมาณ 2.79 คนต่อครัว เรื อ น
และโครงสร้ างของครั ว เรื อนมีลั กษณะครัว เรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได้จากความสั มพันธ์ลั กษณะการอยู่ อ าศั ย
ของครัวเรือน คือ การที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกัน
มีเฉพาะรุ่นพ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย
รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑

ตารางที่ 2 ลักษณะของประชากรและครัวเรือนจาแนกตามอาเภอ พ.ศ. 2563

หน่วย:คน

ลักษณะของประชากร

อาเภอ

ความหนาแน่น

รวม

ชาย

หญิง

ครัวเรือน

(คน/ ตร.กม.)

เมืองอ่างทอง

55,965

26,559

29,406

23,379

544.16

วิเศษชัยชาญ

64,655

30,932

33,723

23,831

287.74

โพธิ์ทอง

52,292

24,886

27,406

18,775

238.33

ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

27,794

13,265

14,529

10,258

343.76

22,614
34,166
19,098
276,584

10,927
16,672
9,152
132,393

11,687
17,494
9,946
144,191

7,492
11,219
6,337
101,291

312.67
188.41
219.80
285.62

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2564
จานวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง

ตารางที่ 3 จานวนประชากร และพื้นที่จาแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2564
อาเภอ

จานวนประชากร/2

ความหนาแน่น
(คน/ ตร.กม.)

(ตร.กม.)

55,796
64,371
52,093
27,630
22,508
34,049
19,073
275,520

542.52
286.47
237.42
341.73
311.20
187.76
219.51
2126.61

102.846
224.702
219.414
80.854
72.326
181.341
86.889
968.372

เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

(คน)

พื้นที่

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2563
จานวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง

พิจารณา จานวนประชากรในแต่ละอาเภอต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นรายอาเภอ พบว่า
อาเภอเมืองอ่างทอง มีประชากรหนาแน่นมากที่สุ ด เท่ากับ 542.52 (คน/ ตร.กม.) รองลงมาอาเภอป่ าโมก
มีจานวนขนาดของความหนาแน่น เท่ากับ 341.73 (คน/ ตร.กม.) อันดับถัดมาอาเภอไชโย ประชากรหนาแน่น
เท่ากับ 311.20 (คน/ตร.กม.) อาเภอวิเศษชัยชาญมีความหนาแน่น ประชากรเท่ากับ 286.47 (คน/ตร.กม.)
อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอสามโก้ มีขนาดความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงกันเท่ากับ 237.42 และ
219.51 (คน/ ตร.กม.) ตามลาดับ โดยอาเภอแสวงหา มีขนาดของความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ มีความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ 187.76 (คน/ ตร.กม.)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๒

1.2 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปลักษณะอากาศของจังหวัดอ่างทองอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทาให้จังหวัดอ่างทอง
ประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนทาให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้น
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดอ่างทอง ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
1) ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ นฤดู ม รสุ ม
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ บริ เวณความกดอากาศสู งจากประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ งจะแผ่ ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีอากาศหนาวเย็น
ช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
2) ฤดู ร้ อ น เริ่ ม เมื่ อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สิ้ น สุ ด ลงคื อ ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่า เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่ าน
บริ เวณภาคกลางและภาคเหนื อเป็ น ลาดับในระยะนี้ ทาให้ มีฝ นตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง
อุณหภูมิ
จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดในภาคกลางและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน
ส่ ว นในฤดู ห นาวไม่ ห นาวจั ด อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ทั้ ง ปี ป ระมาณ 28 - 30 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด
เฉลี่ยประมาณ 22 - 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม
ฝน
ฝนที่ตกในจังหวัดอ่างทองมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผ่ านเข้ามาในบริเวณจังหวัดอ่างทอง
หรือใกล้เคียงทาให้ฝนตกเพิ่มขึ้นอีก ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร และมีจานวนวัน
ฝนตกประมาณ 84 วั น ต่ อ ปี เดื อ นที่ มี ฝ นตกมากที่ สุ ด คื อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ มี ป ริ ม าณฝนเฉลี่ ย ประมาณ
500 – 700 มิลลิเมตร และมีจานวนวันฝนตก 84 วัน
พายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลางและจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นพายุ
ดีเปรสชั่นที่อ่อนกาลังลงจากพายุโซนร้อนและมีความรุนแรงไม่มากนัก แต่อาจส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมบาง
พื้นที่ รวมถึงเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้
จากสถิติในคาบ 66 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดอ่างทอง
ทั้งหมด 2 ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผ่านมีกาลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก
(2494) และเดือนกันยายน 1 ลูก (2528)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากจังหวัดอ่างทองไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงใช้
ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงเป็นข้ อมูลอ้างอิงในการสรุปลักษณะภูมิอากาศทั่วไป
ของสภาพอากาศ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๓

ตารางที่ 4 อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2554 - 2563
อุณหภูมิ
ปี

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ความกด

ความชื้นสัมพัทธ์

เฉลี่ย
สูงสุด

เฉลี่ย
ต่าสุด

อากาศเฉลี่ย

เฉลี่ย
สูงสุด

เฉลี่ย
ต่าสุด

ปริมาณฝน

32.9
33.9
33.8
34.2
34.7
37.1
33.9
33.8
34.7
35.1

24.2
25.0
24.5
24.5
24.9
21.6
24.9
24.9
25.2
25.3

1008.4
1008.2
1008.9
1009.5
999.1
1009.3
1009.8
1009.3
1008.7
1009.2

87.7
90.9
84.0
87.0
87.7
85.8
79.9
85.2
85.4
75.5

55.8
56.9
51.0
49.7
49.3
49.0
49.0
49.4
48.4
56.8

1270.6
1058
1126
914
1185
1140.2
1282.4
1283.0
790.1
850.8

จานวน
วัน

ปริมาณ
ฝน

ที่ฝนตก

สูงสุด

วันที่ปริมาณ
ฝนสูงสุด

117 115.2 5 ตุลาคม
107 80.5 23 กันยายน
95 74.4 11 กันยายน
96 90.7 14 กันยายน
100 117.9 2 ตุลาคม
98 85.2 29ตุลาคม
113 97.2 5 มกราคม
111 77.2 26กุมภาพันธ์
84.0 88.7 21กุมภาพันธ์
79.0 299.6 18 มกราคม

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี, 2563

1.3 สภาพภูมิพฤกษ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จาแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ท าให้ จั ง หวั ด อ่ า งทองไม่ มี สภาพภู มิ พ ฤกษ์ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ สวนรุ ก ขชาติ อุ ท ยาน
วนอุทยาน รวมทั้งพืชพันธุ์ป่าไม้ชนิดต่าง ๆ
1.4 สภาพภูมิอุทก
จากสภาพทางภูมิอุทกของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้
มีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
1) แม่น้าเจ้าพระยา เป็นแม่น้าสายหลักเข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่ อาเภอไชโย แล้วไหลจากทิศเหนือไป
ทิศใต้ โดยผ่านอาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่สามารถนามาใช้
เพื่อการเกษตรได้ ใช้เพียงเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น
2) แม่น้าน้อย เป็นลาน้าธรรมชาติ รับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลองค์รักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ รวมระยะทางที่
ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้าสาคัญเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค
ในเขตอาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้าให้อยู่เต็มฝั่ง พร้อมที่จะนาน้า
มาสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๔

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

จานวน 7 แห่ง

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

จานวน 87 แห่ง

- มีบงึ

จานวน 28 แห่ง
แผนภาพที่ 5 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามแหล่งน้า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๕

1.5 สภาพภูมิปฐพี
ลักษณะของสภาพภูมิปฐพีหรือธรณีวิทยาของจังหวัดอ่างทอง ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มแร่ หินทราย หรือ
ทรายบก (Pit Sand or Bank Sand) เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศการสะสมตั ว ของทราย
บริเวณทางน้าโค้งตัว ที่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ทาให้ทางน้าเดิมกลายเป็นบก และมีตะกอนชนิดอื่นปิดทับ
เป็นทรายที่มีลักษณะกลม เกลี้ยง สะอาดประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นซิลิกาออกไซด์
เหล็ กออกไซด์ แร่ เฟลด์ ส ปาร์ เศษหิ น เศษไม้ และแร่ อื่ น ๆ ขนาดเล็ กปะปนอยู่ จั ดอยู่ ในกลุ่ ม แร่ เพื่ อ พั ฒ นา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (แผนภาพที่ 5)
แผนภาพที่ 6 ทรัพยากรแร่ของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามแหล่งการใช้ประโยชน์

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,2558

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๖

และมีลักษณะการกระจายตัว ของกลุ่มแร่ ตามแนวแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อยบริเวณตอนกลางของ
จังหวัดอ่างทองพื้นที่ 170.10 ตารางกิโลเมตร มีจานวน 9 แหล่งดังนี้
ตารางที่ 5 จานวนแหล่งทรายจาแนกตามการกระจายตัวและเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง
ที่

แหล่งทราย

พื้นที่

การกระจายตัว

(ตร.กม.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ที่มา:

ป่าโมก
อาเภอป่าโมก อาเภอวิเศษชัยชาญ และอาเภอเมือง
างทอง ์ทอง
โพธิ์ทอง
ออ่าเภอโพธิ
สาวร้องไห้
ตและอ
าบลสาวร้
องไห้
าเภอวิเศษชัยชาญ
าเภอเมื
องอ่อางทอง
บ้านหนองถ้า
ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา
บ้านอบทม
ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
บ้านคลองพูล
ตาบลบางจัก อาเภอวิเศษชัยชาญ
บ้านหลักฟ้า
ตาบลหลักฟ้า อาเภอไชโย
บ้านท่าควาย
ตาบลคลองขนาก อาเภอวิเศษชัยชาญ
บ้านม่วงเจริญ ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้
กรมทรัพยากรธรณี
ผล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,2558
1.6 สภาพภูมิธรณี

87.74
41.54
18.51
8.21
4.92
2.93
2.45
2.93
0.87

ภูมิธรณีของจังหวัดอ่างทอง พิจารณาลักษณะของการใช้ประโยชน์จากที่ดินของจังหวัดอ่างทอง
เป็นรายอาเภอ (แผนภาพที่ 6) พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.64 ทาการเกษตร ทาไร่ ทาสวน และทาไร่นาสวน
ผสม พื้นที่ที่ทาการปลูกข้าว รองลงมาใช้เพื่อการอยู่อาศัยร้อยละ 23.66 และเป็นแหล่งน้า ร้อยละ 0.68 ดังนี้
ตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตามรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

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

หน่วย:ไร่

การเกษตร
52,831
113,333
125,526
18,088
27,177
77,112
43,790
457,857

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

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

ที่มา : สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง, 2561

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของดินที่มีในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ดินชนิดต่าง ๆ ทั้งหมด
10 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 601,109 ไร่ หรือ 99.319 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด
1 ประเภทมีเนื้อที่ประมาณ 4,122 ไร่ หรือ 0.681 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ทั้งหมด

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๗

แผนภาพที่ 7 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจาแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๘

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

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

เนื้อที่

พื้นที่

(ไร่)

(ตร.กม.)

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

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

ที่มา: สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง,2561

2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
ปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง กาลังประสบภาวะทางเศรษฐกิจชะงักอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ
โคโรนาไวรัส 2019 แม้จะประสบความสาเร็จอย่างเด่นชัดในการควบคุมการแพร่ระบาด การเฝ้าระวังอัตรา
ติดเชื้อ และเสียชีวิตให้อยู่ในระดับต่ามาแล้วระยะหนึ่ง แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความร้ายแรงเป็นที่
ประจักษ์อย่างชัด ทั้งเศรษฐกิจในจังหวัดหดตัว และเนื่องด้วยการท่องเที่ยวหยุดชะงักแทบทั้งหมด การจ้างแรงงาน
จึงได้รับผลกระทบอย่างสาหัส ซึ่งการแพร่ระบาดใหญ่นี้ กระทบกับประชากรกลุ่มยากจนและเปราะบางอย่าง
รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น โดยกลุ่มที่ถูกกระทบหนักที่สุด ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกาลัง
แรงงาน และกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการและเจ็บป่วยเรื้อรัง เนื่องจากเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานน้อยกว่า อีกทั้ง
ยังประสบความยากลาบากในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย
เศรษฐกิจภาพรวม
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ปี 2562 ในภาพรวมของภาคกลาง พบว่า ลดลงร้อยละ 0.9
ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 ในปี 2561 เป็นผลจากการผลิตภาคเกษตรลดลงร้อยละ 3.0 เทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 11.6 ในปี 2561 และภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 0.8 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี
2561 คาดการณ์ตรงกันว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยระยะสั้นในจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ถ้าการระบาดทุเลาเบา
บางลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๙

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จาแนกตามสาขาการผลิตที่สาคัญ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

การผลิตภาคเกษตร ลดลงร้อยละ 3.0 จากการขยายตัวร้อยละ 11.6 ในปี 2561 เป็นผลจากการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ลดลงร้อยละ 2.5 จากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในปีก่อน
หน้า ปัจจัยสาคัญมาจากการลดลงของการปลูกพืช โดยผลผลิตพืชหลักที่สาคัญลดลง ได้แก่ พืชผัก ข้าว อ้อย และ
สับปะรด ส่งผลต่อเนื่องให้การบริการทางการเกษตรลดลงเช่นกัน ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ชะลอตัวลง เป็นผลมาจาก
การเลี้ยงไก่เนื้อมีผลผลิตชะลอตัวลง และการประมงชะลอตัวลง ตามผลผลิตประมงน้าจืด
การผลิตภาคนอกเกษตร การผลิตภาคนอกเกษตร ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ
0.6 ในปี 2561 เนื่องจากสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุด ลดลงร้อยละ 5.2 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.4
ในปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ฯ การผลิตยานยนต์
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ สาขาการผลิตอื่นที่ลดลง ได้ แก่ สาขา
กิจกรรมวิชาชีพฯ สาขาการศึกษา สาขาการก่ อสร้าง และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพฯ ลดลงร้อยละ 5.7 ร้อยละ
0.2 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.9 ตามลาดับ สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ได้ แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากร้ อยละ 4.1 ในปีก่อนหน้า สาขาการบริหารราชการฯ ขยายตัวร้ อยละ 2.3
ชะลอลงจากร้อยละ 3.6 ในปี 2561 สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสั งหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร้ อยละ 5.4 ชะลอลง
จากร้อยละ 7.2 ในปีก่อนหน้า สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากร้ อยละ
8.8 ในปี 2561 สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ขยายตัวร้ อยละ 1.7 ชะลอลงจากร้อยละ
11.8 ในปีก่อนหน้า และสาขาการประปาและการจัดการของเสีย ขยายตัวร้ อยละ 10.1 ชะลอลงจากร้ อยละ
20.0 ในปี ก่ อนหน้ า ส าหรั บสาขาการผลิ ตที่ ขยายตั ว ได้ แก่ สาขาไฟฟ้ า ก๊ าซฯ ร้ อยละ 18.6 สาขาการขนส่ ง
และสถานที่เก็บสินค้า ร้อยละ 8.5 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 2.1 สาขาการท้าเหมืองแร่
และเหมืองหิน ร้อยละ 3.8 สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ร้ อยละ 17.8 สาขากิจกรรมการบริการด้ านอื่น ๆ
ร้อยละ 4.2 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ร้อยละ 18.4

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๐

แผนภูมิที่ 2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556 - 2562

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

ตารางที่ 8 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้จาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562
จังหวัด
1. สระบุรี
2. สิงห์บุรี
3. ชัยนาท
4. อ่างทอง
5. ลพบุรี
6. พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งภาค

อัตราขยายตัวที่แท้จริง
2561
2562
1.5
1.6
3.7
0.4
7.8
1.5
3.5
0.9
0.2
0.0
0.7
-3.2
1.3
-0.9

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2561
2562
28.6
29.7
3.2
3.3
4.1
4.2
3.5
3.6
12.8
12.9
47.8
46.3
100.0
100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๑

แผนภูมิที่ 3 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจาปี 2562 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองชะลอตัว จากปีก่อน
เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศทาให้การส่งออกและการนาเข้า
สินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปี ก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product)
(GPP) เท่ า กั บ 31,430 ล้ า นบาท และมี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด ต่อ หั ว (GPP per capita) เท่ า กั บ
126,370 บาท เป็นอันดับที่ 5 ของภาค และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ
ตารางที่ 9 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559 (เรียงลาดับ)
อันดับที่
อันดับที่ 31
อันดับที่ 32
อันดับที่ 33
อันดับที่ 31
อันดับที่ 32
อันดับที่ 33
อันดับที่ 34
อันดับที่ 35

จังหวัด
เชียงใหม่
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ตาก
นครสวรรค์
อ่างทอง
ขอนแก่น
ชัยนาท

ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจั
งหวัด
(ล้านบาท)
259,026
110,824
108,306
68,372
117,685
31,430
214,018
36,325

ประชากร
(1,000 คน)
1,803
776
830
534
929
249
1,716
293

รายได้
ต่อคน (บาท)
143,638
142,776
130,445
128,124
126,679
126,370
124,729
124,150

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๒

2) เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2564 เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในปี 2564 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ
-8.9 จากการหดตัวร้อยละ -25.4 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี 2564 ที่มีแนวโน้มหดตัว
โดยมีปัจจัยจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการที่หดตัวในอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่วนเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในจังหวัด คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.0 ซึ่งหดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2563
ด้านอุปทาน (Supply) มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการหดตัว ส่วนผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดด้านพืชเพิ่มขึ้น
ด้านอุปสงค์ (Demand) ภายในจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวในอัตรา
เพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ
-2.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ ((-3.6) – (-1.1)) หดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามแรงผลัก
ที่สาคัญ จากราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทาให้ประชาชนมีกาลังซื้อ
ลดลง
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ
31,430ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 30,419 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 สาหรับผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว (Per Capita GPP) เท่ากับ 126,370 บาท เพิ่มขึ้นจาก 121,679 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือลดลงร้อย
ละ 3.83
ตารางที่ 10 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
หน่วย : ล้านบาท

2556r
2557r
2558r
2559r
2560r
2561r
2562p

25,964
24,356
24,796
26,434
28,648
30,419
31,430

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
หน่(บาท)
วย : บาท
102,212
95,898
97,647
104,635
114,008
121,679
126,370

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๓

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง
ในปี 2562 ขยับตัวจากปี 2561 เล็กน้อยเป็นผลมามาจาก 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยนอกภาคการเกษตร 2. ปัจจัย
ภาคการเกษตร เช่น จากปัจจัยภาคการเกษตร ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ
5,729 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 18.23 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูล ค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561
ร้ อ ยละ 3.62 เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากสภาพอากาศที่ เ อื้ อ อ านวยมากกว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา ปริ ม าณน้ ามี เ พี ย งพอ
ต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับมีแรงขับเคลื่อนจากการดาเนินนโยบาย และมาตรการ
ด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทาให้การผลิตพืชหลายชนิดปรับตัว ดีขึ้น
โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลัก และเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ และจาก
ปัจจัยนอกภาคการเกษตร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ปี 2562 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ
1,489 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.12 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของจั ง หวั ด เนื่ อ งจากนโยบายของภาครั ฐ
ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตให้มากขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนสร้างสถานที่เก็บสิ นค้า
ขนาดใหญ่ในจังหวัดพิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๔

ตารางที่ 11 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2559r– 2562p

หน่วย:ล้านบาท

สาขาการผลิต

2559r

2560r

2561r

2562p

3,904 4,692 5,520 5,729
3,904 4,692 5,520 5,729
3,904 4,692 5,520 5,729
20,771 19,573 18,864 19,961
9,018 9,788 9,846 10,051
1,199 1,153 1,248 1,908
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
5,181 4,901 4,051 4,877
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
455
470
539
520
การประปาและการจัดการของเสีย
54
61
67
64
13,512 14,169 15,059 15,650
ภาคการบริการ
1,056 1,071 1,036 1,103
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
3,329 3,732 4,328 4,604
จัการขนส่
กรยานยนต์
1,375 1,483 1,510 1,489
งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
30
33
37
40
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
270
311
319
366
การเงินและการประกันภัย
1,934 1,945 2,026 1,977
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
988
924 1,023 1,112
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
4
7
9
9
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
54
66
53
53
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ
1,132 1,185 1,295 1,310
การศึกษา
1,868 1,848 1,771 1,808
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
1,098 1,160 1,269 1,332
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
98
115
137
163
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
275
289
242
285
26,434 28,648 30,419 31,430
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2560r 2561r 2562p
16.4 18.15 18.23
16.4 18.15 18.23
16.4 18.15 18.23
77.47 81.21 84.37
34.2 32.37 31.98
5.13
7.76
8.95
16.64 19.84 19.41
2.21
2.12
2.22
0.28
0.26
0.27
49.5 49.49 49.79
3.50
3.91
4.26
16.05 12.67 13.19
4.45
4.68
5.12
0.09
0.12
0.12
0.79
0.78
0.61
6.46
7.03
7.85
3.43
3.70
3.96
0.02
0.02
0.02
0.19
0.22
0.21
4.35
4.72
4.85
8.50
7.67
7.32
4.06
4.34
4.54
0.32
0.34
0.39
1.01
1.05
1.08
100.00 100.00 100.00

หน้าที่ ๒๕

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2556 – 2562
บาท

ล้านบาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1) เศรษฐกิจด้านการเกษตร
(1) ภาพรวมของเศรษฐกิจด้านการเกษตร
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สาขาเกษตรจังหวัดอ่างทอง ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ.
2561 มีมูลค่าเท่ากับ 2,455 ล้านบาท ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่า
เท่ากับ 2,462 ล้านบาท
แผนภูมิที่ 5 มูลค่าและอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตรกรรม พ.ศ. 2556r– 2562p

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๖

แผนภูมิที่ 6 อัตราการขยายตัวของดัชนี ผลผลิต ราคา และรายของภาคการเกษตร ปี 2559- 2563

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

นอกจากนี้เพื่อการพยากรณ์แนวโน้ มทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดอ่ างทองจึงพิจารณาข้อมูลดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดอ่างทอง ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 80.5 ลดลงร้อยละ 16.6 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ
96.5 เนื่องจากผลผลิตสินค้าพืช และสินค้าประมง มีปริมาณลดลง ขณะที่ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ อยู่ที่ระดับ
134.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปีที่ผ่ านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 122.9 เนื่องจากราคาสินค้ าเกษตรที่สาคัญเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ข้าว สุกร ไข่ไก่ โคเนื้อ และสินค้าประมง แต่ก็ยังส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 108.6 หรือลดลง
ร้อยละ 8.5 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 118.7
(1) การเกษตรด้านพืช
ปริมาณการผลิตพืชในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 69.0 ลดลง
ร้ อยละ 30.3 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ ที่ร ะดับ 99.0 ขณะที่ดัช นีราคาพืช ที่เกษตรกรขายได้โ ดยเฉลี่ ยอยู่ที่ระดับ
137.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 117.8 แต่ก็ยังส่งผลให้ดัชนีรายได้ของสาขาพืชลดลง
มาอยู่ที่ระดับ 94.8 หรือลดลงร้อยละ 18.8 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 116.7
แผนภูมิที่ 7 อัตราการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตร (ด้านพืช) และสถานการณ์แนวโน้ม ปี 2559 – 2563

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๗

- ข้าว
จั งหวัดอ่างทองเป็ นแหล่ งผลิ ตข้าวที่ส าคัญแหล่ งหนึ่งของประเทศไทยและในพื้นที่ลุ่ มน้า
เจ้ าพระยา มีพื้น ที่ป ลู กข้าวนาปี ปี 2559/2560 จ านวน 316,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของพื้นที่
การเกษตร พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 23,443 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูกได้ทั้งข้ าวนาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าว
นาปี อาศัยน้าฝน ตามธรรมชาติและน้าชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้าจากแหล่งน้าชลประทาน
และแหล่งน้าอื่น ๆ ทาให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 2-3 ครั้งต่อปี ในการจัดเก็บข้อมูลจะจาแนกข้าวนาปี
และข้าวนาปรัง จากวันปลูก โดยข้าวนาปีคือข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม และข้าวนาปรังคือ
ข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของปีถัดไป เป็นผลทาให้สถิติการเก็บข้อมูลการปลูกข้าวนาปีและ
นาปรั งมี พื้ น ที่ ไม่ แน่ น อนอั น เกิ ดจากการเหลื่ อ มระยะเวลาของการปลู ก และการเก็ บเกี่ ยวข้ าวในแต่ ล ะเดื อ น
ที่มีตลอดทั้งปี
พิ จ ารณาจากเนื้ อ ที่ เ พาะปลู ก ข้ า วนาปี และข้ า วนาปรั ง ของเกษตรกรท านา ในจั ง หวั ด อ่ า งทอง
และศั กยภาพการเพาะปลู กที่ ส ามารถปลู ก ข้ าวได้ 2 ปี 5 รอบ สามารถวิ เคราะห์ ความสั ม พั นธ์ ข องข้ อ มู ล
ตามสถานการณ์และช่วงระยะเวลา พบว่า เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี
ตารางที่ 12 จานวนพื้นที่ เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิตของการทานาข้าวเป็นรายปี 2553 – 2563
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

พื้นที่ปลูก (ไร่)
นาปรัง
นาปี
292,826 308,975
319,121 336,607
338,186 345,606
323,052 343,606
295,903 358,242
120,746 310,949
23,443 316,410
211,171 352,042
271,560 361,089
256,360 337,782
57,691 266,109

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
นาปรัง
นาปี
287,838 271,765
319,005 266,200
337,621 345,120
322,737 337,577
293,853 354,374
120,248 306,366
22,754 313,488
210,771 346,382
271,157 359,575
255,980 328,677
57,691 265,385

ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
นาปรัง
นาปี
นาปรัง นาปี
172,134 188,166 598
692
221,170 184,378 693
693
255,486 230,754 757
669
227,498 225,439 705
668
194,232 231,781 661
654
76,876 199,791 639
652
12,824 206,364 564
658
134,372 230,547 638
666
182,009 241,622 671
672
172,161 224,163 673
682
44,168 179,827 765.6 678

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๘

ตารางที่ 13 จานวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปีจาแนกตามอาเภอ ปี 2563
อาเภอ

จานวนพื้นที่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
ไร่

เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

18,143
15,686
6,875
60,913
53,325
79,685
31,482
266,109

ไร่

18,143
15,686
6,875
60,635
53,199
79,365
31,482
265,385

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
1/ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
หมายเหตุ

2/

จานวนผลผลิตต่อไร่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
กิโลกรัม

มูลค่าจาหน่าย
ของเกษตรกร1/

กิโลกรัม

700
720
715
701
698
616
697
676

บาท:กิโลกรัม

700
720
715
704
700
618
697
678

9.78
8.27
8.24
7.80
7.01
7.69
8.06
7.71

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เกษตรกรจะปลู กข้าวนาปรังระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของทุกปี หรือนา
ครั้ งที่ สอง หรื อนานอกฤดู หรื อนาน้ าตม คื อการท านาที่ ไม่ ได้ อาศั ยน้ าฝนจากธรรมชาติ เป็ นหลั ก แต่ อาศั ย น้ า
จากล าห้ ว ย หนอง คลอง บึ ง น้ าใต้ ดิ น หรื อ น้ าจากคลองชลประทาน พั น ธุ์ ข้ า วที่ ป ลู ก เป็ น พั น ธุ์ ข้ า วอายุ สั้ น
หรือเกษตรกรเรี ยกว่า “ข้าวเบา” ไม่มีความไวต่อช่วงแสง กล่าวคือ ข้าวจะออกดอกติดรวงข้าวและเก็บเกี่ยวได้
ตามอายุ ระยะเวลาการเพาะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าข้าวนาปี (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 14 จานวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปรังจาแนกตามอาเภอ ปี 2563
อาเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

จานวนพื้นที่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว

จานวนผลผลิตต่อไร่2/
ปลูก
เก็บเกี่ยว

มูลค่าจาหน่าย
ของเกษตรกร1/

ไร่

ไร่

กิโลกรัม

กิโลกรัม:ไร่

บาท:กิโลกรัม

1,711
1,178
2,189
9,184
27,919
13,911
1,598.75
57,690.75

1,711
1,178
2,189
9,184
27,919
13,911
1,598.75
57,690.75

800
782.28
772.08
762.31
825.25
652.24
670.9
765.6

800
782.28
772.08
762.31
825.25
652.24
670.9
765.6

9.41
7.58
7.78
7.06
7.28
9.24
8.00
7.76

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7
หมายเหตุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๒๙

ตารางที่ 15 จานวนต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ จาแนกตามสถานการณ์แนวโน้ม 2556 – 2563
ปี

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

5,730
4,640
4,575
3,490
3,445
3,390
3,359
3,300

หน่วย :บาท:ไร่

ร้อยละที่ลดลง
ของต้นทุนการผลิตข้าว
-4.18
-23.49
-1.420
-31.08
-1.30
-1.62
-0.92
-1.78

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

หากพิ จ ารณาถึ ง ต้ น ทุ น ในการผลิ ต /เพาะปลู ก ข้ า วของเกษตรกรในจั ง หวั ด อ่ า งทอง ต่ อ พื้ น ที่ 1 ไร่
จาแนกตามรายละเอียด พบว่า
1. ค่าไถนา หรือการย่าเทือก เป็นขั้นตอนการเตรียมดินสาหรับการหว่านข้าว ราคาค่าจ้างอยู่ที่ไร่ล ะ 250300 บาท แต่หากใช้รถแทร็กเตอร์ขนาดใหญ่ทา ซึ่งใช้เวลารวดเร็วกว่า ราคาต่อไร่ก็จะอยู่ที่ 400 บาท
2. การลูบหน้าดินให้เรียบเสมอกันหรือการลูบเทือกก่อนการหว่าน ราคาค่าจ้างอยู่ที่ไร่ละ 250 - 300 บาท
3. เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วมี ร าคาแตกต่ า งกั น ตามสายพั น ธุ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ร าคาประมาณ 26 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม
โดยพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 25-30 กิโลกรัม คิดเป็นราคา 650-780 บาทต่อไร่
4. ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว คือการจ้างคนมาหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยราคาจะมีตั้งแต่ 50-100 บาทต่อไร่
5. ปุ๋ ย เคมี การปลู กข้าวต่อ 1 ฤดูกาลจะให้ ปุ๋ยเคมี 2-3 รอบ ให้ อย่างต่าครั้งละประมาณ 25 กิโ ลกรัม
(ครึ่ งกระสอบ) ต่อไร่ โดยราคาปุ๋ยยูเรียปัจจุบันอยู่ที่ 650-700 บาทต่อกระสอบ เมื่อคิดเป็นต้นทุน
ต่อฤดูกาลจะอยู่ประมาณ 700-1,000 บาทต่อไร่
6. ค่าจ้างหว่านปุ๋ยเคมี ราคาค่าจ้างหว่านปุ๋ยในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ระดับราคาจะอยู่ที่ 50-100 บาท
ต่อไร่ ซึ่งในหนึ่งฤดูกาลจะหว่าน 2-3 รอบ คิดเป็นต้นทุนประมาณ 100-300 บาท
7. สารเคมี สารเคมีในที่นี้จะรวมทั้งยาคุมหญ้า ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันแมลง ยาฆ่าแมลง รวมถึงฮอร์โมนบารุง
พื ชด้ วย ซึ่ งโดยปกติ แล้ วจะน ายาเหล่ านี้ 1 ขวดมาผสมน้ าในถั งขนาด 200 ลิ ตร 1 ถั ง ฉี ดได้ 15 ไร่
ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีราคาแตกต่างกันมากตั้งแต่ 150 บาท ไปจนถึงหลายร้อยบาทหรือเป็น พันบาทก็มี
โดยในการปลู ก ข้ า ว 1 ฤดู ก าลจะต้ อ งฉี ด สารเคมี เ หล่ า นี้ อ ย่ า งน้ อ ย 2-3 ครั้ ง และจะมากขึ้ น ไปอี ก
หากมี โ รคพื ช แมลงเข้ า มารบกวน ในที่ นี้ จ ะขอให้ ร าคากลางสารเคมี ทุ ก ชนิ ด ถั ว เฉลี่ ย ต่ อ ขวดอยู่ ที่
400 บาท ตามคาบอกเล่าของชาวนาในจังหวัดอ่างทอง และใช้สารเคมีอย่างต่า 3 ชนิด คือ ยาคุมหญ้าฉีด
1 รอบ ยาป้องกันแมลง 2-3 รอบ ฮอร์โมนบารุงต้นข้าวอีก 2-3 รอบ เมื่อคานวณเป็นต้นทุนต่อไร่จะได้
180-200 บาท
8. ค่าจ้างฉีดสารเคมี ราคาค่าจ้างฉีดสารเคมีจะอยู่ที่ประมาณ 50 บาทต่อไร่ต่อรอบ ซึ่งปกติจะฉีดประมาณ
4 ครั้งต่อฤดูกาล จึงคิดเป็นราคา 200 บาทต่อไร่
9. เก็ บ เกี่ ย วข้ า ว เมื่ อ ข้ า วโตพร้ อ มที่ จ ะเก็ บ เกี่ ย วก็ ต้ อ งจ้ า งรถมาเกี่ ย ว โดยราคาอยู่ ที่ ไ ร่ ล ะ 500 บาท
นอกจากนี้ ยั งมี ค่ า ขนข้ าวราคาเกวี ย นละ 100 บาท หากผลผลิ ตต่ อไร่ คื อ 80 ถั ง หรื อ 0.8 เกวี ยน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๐

ราคาค่ า ขนข้ า วจะอยู่ ที่ 80 บาทต่ อ ไร่ เมื่ อ รวมต้ น ทุ น ในกระบวนการเก็ บ เกี่ ย วจะมี ร าคาอยู่ ที่
580 บาท (ถ้าผลผลิตต่อไร่สูงราคาก็จะมากขึ้น)
10. น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง การท านามี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสู บ น้ าเข้ า นา ซึ่ ง มี ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง อยู่ ไ ม่ น้ อ ย
โดยปกติแล้ ว จะสู บ น้ ากัน โดยเฉลี่ ย 1 ครั้งต่อ 10 วัน เป็นอย่างน้อ ย ให้ การปลู กข้าวต่ อ 1 ฤดูกาล
อยู่ ที่ 120 วั น ฉะนั้ น ในหนึ่ ง ฤดู ก าลจึ ง สู บ น้ าเฉลี่ ย 10 ครั้ ง (ตั ด ช่ ว งใกล้ เ ก็ บ เกี่ ย วที่ ต้ อ งปล่ อ ย
ให้ น้ าแห้ ง ) โดยเครื่ อ งสู บ น้ าจะกิ น น้ ามั น ในอั ต รา 2.5 ลิ ต รต่ อ 1 ไร่ ราคาน้ ามั น ดี เ ซลอยู่ ที่ ลิ ต รละ
30 บาท จะได้ค่าน้ามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนที่ประมาณ 750 บาทต่อไร่
จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนามาซึ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกข้าวซึ่งต้องดาเนินการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล การเพาะปลูกข้าวเป็นการกาหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีแนวโน้ม
กั บ รายได้ จ ากขายข้ า วกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว และช่ ว งเวลาของการปลู ก ข้ า ว นาปี นาปรั ง สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จุ บั น
ในการเพาะปลูกข้าวนาปีนั้น เกษตรกรผู้เพาะปลูกของจังหวัดยังไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากตลาด
ข้าวของประเทศได้ พิจารณาจากราคาจาหน่ายข้าวของเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกจาเป็นต้อง
กาหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของดินในแต่ละอาเภอ และชนิดของข้าวที่หลากหลายตามความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ จะทาให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาข้าวของจังหวัดอ่างทอง
อย่างเป็นรูปธรรมสามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. การพัฒ นาคุณภาพของข้าวให้ มีมาตรฐานข้าวที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งคุณค่า และคุณภาพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมข้าวไทย
2. การเข้าสู่ตลาดใหม่ในการจาหน่ายสินค้าข้าว ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดและคุณภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการสินค้าของกลุ่มลูกค้าต่างๆ
3. การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากข้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าว เช่น
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสาอางที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ผ่านการ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย
4. การเพิ่มช่องทางการขยายตลาด โดยการจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม Road Show ในตลาดใหม่
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากข้าว นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ เช่น ผ่านช่องทาง
website โดยแสดงสินค้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและให้ผู้บริโภค
ทั่วโลกเข้าถึงสินค้า รับรู้ข้อมูลสินค้าโดยตรง
5. แนวทางแก้ไขปัจจัยกระทบอื่น ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ วิกฤตน้าแล้งนั้น ได้วางแนวทางไว้ดังนี้
1) ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 และให้เกษตรกรทานาเริ่มทาการปลูกข้าวนาปีพร้อมกัน
2) สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือก เช่น พืชสวน พืชผัก เป็นต้น
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ตรวจสอบดูแลพื้นที่เสี่ ย ง
อย่างต่อเนื่องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น เกิดที่ไหน และ อย่างไร โดยพร้อมที่จะเข้าไป
แก้ไขปัญหานั้นอย่างทันท่วงที

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๑

- อ้อยโรงงาน
อ้อยโรงงาน ปลูกมากในเขตพื้นที่ราบสูงอาศัยน้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่ วนใหญ่จะปลูก
อ้อยโรงงานมากเมื่อราคาดีเท่านั้น ดังนั้นพื้นที่ปลูกในแต่ละปีจึงมีจานวนไม่แน่นอน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับราคา
พืชไร่ชนิดอื่นประกอบด้วย พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยโรงงานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ ผลผลิตต่อไร่สูงและ
ทนทานต่อโรคและแมลง
ตารางที่ 16 จานวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของอ้อยโรงงาน ปี 2557 – 2563
จานวนพื้นที่2/
จานวนผลผลิต2/
มูลค่าจาหน่ายของ
ปี
เกษตรกร1/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เฉลี่ย
(ไร่)

(ไร่)

(กิโลกรัม)

2557
8,886
2,848
44,256
2558 11,396
10,403
74,717
2559 15,378
5,826
15,434
2560 16,190
13,218 221,674,000
2561 14,729.50 8,431 71,196,120
2562 9,904.50 9,037.50 140,632,400
2563 12,119
7,071 19,836,000

(กิโลกรัม : ไร่)

(บาท : กิโลกรัม)

8,886
7,182
2,649
16,770.60
8,444.50
15,560.98
2,805.26

1.17
1.08
1.15
1.71
0.74
1.19
1.02

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๒

- มันเทศ
มันเทศปลูกมากในเขตพื้นที่ราบสูงอาศัยน้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่ วนใหญ่จะปลูกมันเทศ
มากเมื่อราคาดีเท่ านั้น ดังนั้น พื้นที่ปลูกในแต่ ละปีจึงมีจ่ านวนไม่แน่นอน นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่ กับราคาพืชไร่
ชนิดอื่นประกอบด้วยพันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นมันเทศพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ ผลผลิตต่อไร่สูงและต้านทาน
โรคและแมลงได้ ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด
ตารางที่ 17 จานวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของมันเทศ ปี 2557 – 2563
จานวนพื้นที่2/
จานวนผลผลิต2/
มูลค่าจาหน่ายของ
ปี
เกษตรกร1/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เฉลี่ย
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

(ไร่)

(ไร่)

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม : ไร่)

(บาท : กิโลกรัม)

155
199
164
138
223
77
217

65
144
52
82
223
117

295,000
258,000
212,000
395,000
490,000
190,000

4,58.46
1,797.67
4,076.92
4,647.06
2,197.31
1,623.93

8.76
11.94
16.18
14.20
29.55
16.39

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู๎ปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๓

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกมากในเขตพื้นที่ราบสูงอาศัยน้าฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่ วนใหญ่ จะ
ปลู กข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์มากเมื่อราคาดีเ ท่ า นั้น ดังนั้นพื้นที่ปลู กในแต่ ล ะปีจึงมีจานวนไม่ แน่ นอน นอกจากนั้ น
ยังขึ้นอยู่กับราคาพืชไร่ชนิดอื่นประกอบด้วย พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิต
ต่อไร่สูงและต้านทานโรคและแมลงได้ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด
ตารางที่ 18 จานวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2558– 2563
จานวนพื้นที่2/
จานวนผลผลิต2/
มูลค่าจาหน่ายของ
ปี
เกษตรกร1/
ปลูก
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เฉลี่ย
2558
2559
2560
2561
2562
2563

(ไร่)

(ไร่)

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม : ไร่)

(บาท : กิโลกรัม)

260
538
28
20
45

260
538
28
45

112,000
190
22,400
51,500

430.77
353
800
1,144.44

6.50
6.70
5.00
8.27

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู
๎ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ตารางที่ 19 จานวนผลผลิตและมูลค่าของสินค้าเกษตรด้านพืช (ไม้ยืนต้น) ปี 2561 – 2563
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ไม้ยืนต้น
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม)
(บาท/กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(บาท/กิโลกรัม)
(กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม)
ขี้เหล็ก
0.20
0.00
ปาล์มน้ามัน
1.00
0.00
มะพร้าว
1,703.0
25.26
1,398.50
22.56
1,765.7
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
ไผ่
343.40
4.78
209.21
4.46
262.9
6.47
อินทผลัม
0.00
28.3
12.92
ไม้ยืนต้นอื่นๆ
0.4
0.00
1.90
0.03
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน
2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู๎ปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๔

ตารางที่ 20 จานวนผลผลิตและมูลค่าของสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. 2561 – 2563
2561
ชนิดพืช
กระเจี๊ยบเขียว
กะเพรา
ข่า
ข้าวโพดฝักสด
ข้าวโพดหวาน
คะน้า
ชะอม
ตะไคร้
แตงกวา
ถั่วฝักยาว
ถั่วพู
บวบ
บัวสาย
ผักบุ้งจีน
ผักบุ้งน้า
พริกขี้หนูสวน
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
ฟัก / แฟง
ฟักทอง
มะเขือเปราะ
แมงลัก
โหระพา

ปริมาณ
(กิโลกรัม)
596,700
246,440
1,561,170
332,240
1,210
1,021,500
710,326
472,913
1,152,730
514,111
355,570
33,870
59,740
15,100
338,880
207,005
57,650
500
698,285
18,150
141,210

2562
มูลค่า
(บาท/
กิ16.12
โลกรัม)
23.24
18.09
11.79
10
13.54
26.56
12.17
15.33
27.49
17.21
10.21
10.5
10.83
38.09
43.26
7.31
20
11.62
14.45
17.19

ปริมาณ
(กิโลกรัม)
1,459,370
363,830
1,655,045
244,420
8,100
6,451,000
1,130,220
1,192,395
280,130
152,820
2,830
264,388
13,140
52,875
5,190
234,717.50
254,360
45,500
3,800
474,060
16,675
196,685

มูลค่า
(บาท/กิโลกรัม)
17.96
23.04
26.41
13.17
13.33
14.08
27.17
8.95
13.61
24.75
47.79
17.07
18.98
13.75
19.95
60.8
59.4
15.49
14.74
15.97
25.47
21.88

2563
ปริมาณ
(กิโลกรัม)
1,204,2166
721,796
1,662,539
584,870
9,350
1,482,659
2,569,614
490,229
2,164,650
336,753
5,950
351,082
54,202
46,475
2,950
823,677
500,804
135,026
444,600
944,048
7,045
341,589

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

มูลค่า
(บาท/กิโลลกรัม)
16.43
29.54
27.7
14.42
12.3
11.74
20.33
12.25
13.33
26.35
39.89
15.55
18.71
17.36
18.47
48.2
38.61
15.29
11.31
15.49
28.21
29.85

หน้าที่ ๓๕

แผนภูมิที่ 8 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายสินค้าเกษตร วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้าง
แบรนด์ของจังหวัดอ่างทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth
Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เช่น ข้าวนาปี
Question marks : ความสามารถในการแข่ ง ขั น ต่ า แต่ มี Market growth สู ง แสดงว่ า มี โ อกาสดี
แต่ Market Share ยั งต่า เช่น พืช ผั ก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว บัว สาย ขจร แตงกวา มะกรูด แฟง บวบ ชะอม
เห็ดนางฟ้า พืชยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว ฝรั่ง และกล้วย ไม้ดอก ได้แก่ มะลิ
Cash cows : ธุ ร กิ จ ที่ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยั ง สู ง อยู่ พื ช ผั ก เช่ น ข้ า วนาปรั ง
และพืชยืนต้น คือ มะม่วง
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่า Market growth ต่า เช่น พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
มะเขือเปราะ ตะไคร้ ข่า พืชไร่ เช่น ข้าวโพดฝักสด อ้อย พืชยืนต้น เช่น พุทรา และ มะนาว
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้ ให้ความสาคัญในการพัฒนา “ด้านพืช” ผลิตภัณฑ์พืชที่มี
ศักยภาพ Market growth สูง แต่ Market Share ยังต่า ภายใต้วางโครงการยุติความหิ วโหย บรรลุ ความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and
improved nutrition and promote sustainable agriculture) มี เ ป็ น ประเด็ น ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ต่ า ง ๆ
ด้วยการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของ ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก เกษตรกรแบบ ครอบครัว คนเลี้ยง
ปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง ที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยนาเข้า ในการผลิต
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่า และการจ้างอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมรวมทั้ง
หาช่ อ งทางการตลาด ก าหนดมาตรฐานด้ า นพื ช เพื่ อ ให้ พื ช เหล่ า นี้ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ควบคู่ กั บ การจั ด ท า
ประชาสัมพันธ์การตลาดพืชผักของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คนรู้จัก เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๖

หากพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่เติบโตแบบ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอย่าง
ข้าวนาปรัง และ มะม่วง เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนมากรู้กันโดยทั่วไปว่า “อ่างทองมีมะม่วงน้าดอกไม้ที่หวานหอม”
เพื่อให้ มะม่ว งของอ่างทองมีมาตรฐาน และรักษาฐานเดิมของลู กค้า ดังนั้น จังหวัดอ่างทองต้องนานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการกาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และได้วางโครงการควบคู่กันคือโครงการการ
สร้างแบรนด์ของจังหวัดอ่างทอง packaging ผลิตภัณฑ์มะม่วงเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า
นอกจากนี้ พบว่า ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มี Market Share ต่า Market growth ต่า อย่าง ตะไคร้
ข่า และพริกขี้หนูสวน กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางโครงการส่งเสริมการปลูกสวนครัวตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ประชาชนโดยทั่วไปนิยมปลูกไว้ จึงทาให้ Market growth ต่า แต่ทั้งนี้พบว่า พืชสวนครัว
เหล่านี้มีจุดอ่อน คือ ตะไคร้เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ามาก พริกขี้หนูพอถึงหน้าหนาวจะผลัดใบไม่มีเม็ด หากพิจารณา
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการนา ตะไคร้ ข่า และพริกขี้หนูสวน เมื่อนามารวมกับ
มะนาว และใบมะกรูด หรือนามาแปรรูปเป็นน้าสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคควรมีการแปรรูปสินค้าที่เก็บได้นาน
(2) การเกษตรด้านปศุสัตว์
ปศุสัตว์เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของภาคเกษตรที่สาคัญ รองจากการปลูก พืช มีก ารเลี้ย งเพื่อ การ
บริโ ภคเพื่อการใช้งาน และที่สาคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา
สุกรและโคเนื้อ ปริมาณการเลี้ย ง และ ราคาจาหน่ายหน้าฟาร์ม ปี 2563 มีก ารเพิ่ม ปริม าณการผลิต เพื่อ
รองรับ ความต้อ งการบริโ ภคทั้ง ภายในประเทศและต่า งประเทศที่ข ยายตัว เพิ่ม ขึ้น ประกอบกับ เกษตรกรมี
การปรับ ระบบการเลี ้ย งเข้า สู ่ร ะบบมาตรฐานฟาร์ม มีก ารเฝ้า ระวัง ควบคุม โรคระบาดสัต ว์เ ป็น อย่า งดี
และหน่ว ยงานปศุสัต ว์ใ นพื้น ที่ใ ห้คาปรึก ษาแนะนา ทาให้ ร ะบบการผลิต ปศุสัต ว์มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้ น
ส่ งผลใหภาพรวมการผลิ ตปศุสั ตว์มีแนวโน้ มเพิ่ม ขึ้น
ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ของปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยปี
2563 อยู่ที่ระดับ 113.2 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 2.2 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ ที่ระดับ 110.8 ขณะที่ดัชนีราคาสิ นค้ า
ปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 134.3 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.1 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ ที่ระดับ 134.1
ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ ที่ระดับ 152.0 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 2.3 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ ที่ระดับ
148.6
ตารางที่ 21 จานวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตร พ.ศ. 2561 – 2563

หน่วย:ล้านบาท

2560
2561
2562
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
โคเนื้อ1/
14,853
30.64
14,473
30.85
14,853
56.64
สุกร2/
79,296 570.93
80,539 630.93
71,296 670.93
ไก่เนื้อ3/
1,087.142 369.62 1,164,598 402.82 1,087,142 469.62
ไข่เป็ด4/ 140,187.000 350.46 1,154,311 1,200.37 900,187 550.46
ไข่ไก่4/
354,794.976 1,241.78 4,29,638 320.41 1,005,000 701.78
ไข่นกกระทา 640,444,000 307.41 2,452,403 360.19 3,204,000 490.41
4/ 5/
แพะ
932
3.49
1,015
3.88
4,932
25.35
รวม
1,632.55
2,949.45
2,965.19

ชนิดปศุสัตว์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๗

หมายเหตุ

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

แผนภูมิที่ 8 อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ สาขาปศุสัตว์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๘

แผนภูมิที่ 9 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

จากการวิ เ คราะห์ BCG Matrix เพื่ อ วางแผนการขายสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ว างกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดนั้ น
จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาด
สัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เช่น ไข่เป็ด สุกร
Question marks : ความสามารถในการแข่ ง ขั น ต่ า แต่ มี Market growth สู ง แสดงว่ า มี โ อกาสดี
แต่ Market Share ยังต่า เช่น แพะ ไข่นกกระทา
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ไก่เนื้อ
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่า Market growth ต่าเช่น โคเนื้อ ไข่ไก่
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้ าน/ชุ มชน ประกอบกับ ข้ อ มูล พื้น ฐานแล้ ว จึง ได้ ให้ ความส าคัญในการพัฒ นา “ด้า นศักยภาพ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ และ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงนกกระทา” เนื่องจากความสามารถ
ในการแข่งขันต่่า แต่มี Market growth สูงและเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๓๙

(3) การเกษตรด้านประมง
ภาวะการผลิ ต สาขาประมงในปี 2563 หดตั ว ร้ อ ยละ 0.5 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ 2562
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทาให้ ปริ มาณน้าในแหล่ งน้าต่าง ๆ ลดลง ทาให้เกษตรกรผู้ เลี้ยงปลาทั้งในบ่ อดิน
ในกระชังลดพื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้าลง หรือชะลอการเลี้ยงรวมถึงการจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลง เกษตรกรมีการปล่อยพันธุ์ปลาในอัตราที่ลดลงเพื่อลดอัตราความเสี่ยงขาดทุนเนื่องจากสัตว์น้าตาย ทาให้
ปริมาณผลผลิตลดลง
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดจากการเพาะเลี้ยง และสัตว์น้าจืด
ที่ผลิตได้ในธรรมชาติ ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3,420,613 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,227,320 บาท จาแนกเป็น
ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง จานวน 35,970 กิโลกรัม มูลค่า 1,790,650 บาท
และปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ จานวน 3,384,643 กิโลกรัม มูลค่า 1,430,670 บาท
ตารางที่ 22 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ปี 2562 -2563
2562
ชนิดสัตว์น้า
ปลาช่อน
ปลาดุก
ปลาหมอ
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาไน
ปลาสลิด
ปลาสวาย-เทโพ
ปลาไหล
ปลาเบญจพรรณ
กุ้งก้ามกราม
ปลาทับทิม
กุ้งฝอย
ตะพาบ
กบ
ปลายี่สก
สัตว์น้าอื่น ๆ
รวม

หน่วย:บาท

2563

ปริมาณ
(ก.ก.)
93,500
47,500
89,500
280,000
142,000
5,550
30,800
183,500
6,850
135,600
17,500
21,100

มูลค่า
(บาท)
8,415,000
2,375,000
5,370,000
8,400,000
5,680,000
188,700
1,386,000
7,707,000
1,370,000
3,390,000
6,475,000
850,000

ปริมาณ
(ก.ก.)
37,101
35,970
75,962
98,030
84,745
1,538
14,940
103,250
3,328
76,000
3,800
6,320

มูลค่า
(บาท)
3,328,310
1,796,650
4,553,100
2,939,360
3,388,230
52,179
672,740
4,335,440
670,400
1,900,000
1,287,250
255,150

1,053,400

51,606,700

540,893

25,178,809

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
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ตารางที่ 23 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง ปี 2562 - 2563
2562
ชนิดสัตว์น้า
ปลาช่อน
ปลาดุก
ปลาหมอ
ปลาตะเพียน
ปลานิล
ปลาไน
ปลาสลิด
ปลาสวาย-เทโพ
ปลาไหล
ปลาเบญจพรรณ
กุ้งก้ามกราม
ปลาทับทิม
กุ้งฝอย
ตะพาบ
กบ
ปลายี่สก
สัตว์น้าอื่น ๆ
รวม

ปริมาณ
มูลค่า
(ก.ก.)
(บาท)
3,370,000 303,300,000
3,920,000 196,000,000
35,500
2,130,000
350,000 10,500,000
985,000 49,250,000
28,900
722,500
132,000
9,240,000
3,355,000 90,585,000
407,000 11,396,000
870,000
870,000
4,795,000 359,625,000
36,800
736,000
515,000 38,625,000
388,000 10,088,000
19,188,200 1,083,067,500

2563
ปริมาณ
(ก.ก.)
749,100
3,384,643
27,200
435,000
2,083,787
2,560
126,600
926,800
510,000
1,160,000
1,227,015
23,750
354,000
204,500

มูลค่า
(บาท)
63,424,800
1,430,670
1,528,000
11,890,000
99,195,505
62,500
6,709,800
25,331,000
13,992,000
1,160,000
90,698,292
475,000
25,115,000
5,197,000

11,214,955 346,209,567

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
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แผนภูมิที่ 10 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

ที่มา สานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง , 2563

จากการวิ เ คราะห์ BCG Matrix เพื่ อ วางแผนการขายสิ น ค้ า เกษตร วางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
และการสร้างแบรนด์ของจังหวัดอ่างทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing
Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เช่น ปลาทับทิม ปลาสวาย
ปลาเทโพ
Question marks : ความสามารถในการแข่ ง ขั น ต่ า แต่ มี Market growth สู ง แสดงว่ า มี โ อกาสดี
แต่ Market Share ยังต่า เช่น ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ้งกร้ามกราม และกบ
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน
Dogs: ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ โ ตและมี จุ ด อ่ อ นเยอะ มี Market Share ต่ า Market growth ต่ า เช่ น ปลานิ ล
ปลาเบญจพรรณ ตะพาบ และปลาหมอ ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการ
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมู ล พื้นฐานแล้วจึงได้ ให้ความสาคัญ
ในการพัฒนา “ด้านประมง” ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพ Market growth สูง แต่ Market Share ยังต่า เช่น
ปลาไน ปลายี่ ส ก ตะเพี ย น กุ้ ง กร้ า มกราม และกบ กรมประมงได้ ว างโครงการที่ จ ะส่ ง เสริ ม การเพาะเลี้ ยง
และจั ง หวั ด อ่ า งทองได้ ว างโครงการ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ค นรู้ จั ก เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาด
(4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
1. การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม
การรั บ รองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ ม เป็ น ระบบหนึ่ ง ที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น ระบบมาตรฐานของชาติ โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งเกษตรกร ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภค รวมถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ และการยอมรับ
ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ระบบนี้ คื อ “ระบบเกษตรดี ที่ เ หมาะสม” หรื อ GAP (Good Agricultural Practices , Good
Animal Practices , Good Aquatic Practices) ระบบนี้ส ามารถผลิ ตได้ทั้งพืช ปศุสั ตว์ และประมงแต่ พบว่า
จานวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานลดลง เป็นเพราะผู้ผลิต หรือเกษตรกร กับผู้บริโภค ขาดความความรู้
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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ความเข้าใจ ในระบบมาตรฐาน (GAP) จากข้อมูลสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 , สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่ง
แนวทางการใช้สารเคมี และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่ ม ที่ ห นึ่ ง เกษตรกรที่ ท าการเกษตรโดยใช้ ส ารชี ว ะพั น ธ์ จ ากธรรมชาติ ก ลุ่ ม นี้ ไ ม่ เ น้ น ปริ ม าณ หรื อ
ผลตอบแทนจากผลิตผล ผลิ ตภาพการผลิตจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่า กลุ่มนี้มีจานวนครัวเรือนเกษตร ประมาณ
549,269 ครัวเรือน ลดลงจากปี 2536 ที่มีมากถึง 845,031 ครัวเรือน
กลุ่มที่สอง ใช้ปัจจัยการผลิตแบบผสมผสาน ระหว่างสารชีวะพันธ์จากธรรมชาติ กับปุ๋ยเคมี/สารเคมี
จานวน 1,955,168 ครัวเรือน ในปี 2536 ลดลงเหลือเพียง 1,704,929 ครัวเรือน อาจจะเนื่องจากทรัพยากร
ดินเสื่อมโทรม ปัจจัยการผลิตธรรมชาติมีน้อยลง หรือมีการใช้เศษซากพืชเพื่อเป็นพลังงานหรืออื่นๆ มากก็เป็นได้
เกษตรกรจึงหันไปใช้สารเคมีแทน
กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เน้นที่ปริมาณ หรือผลตอบแทนจากการผลิต
จึ งจ าเป็ น ต้องปั จจั ยการผลิตที่มีประสิทธิภ าพ ให้ ผ ลเร็ว นิยมใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นหลัก พบว่า ในปี 2536
มีจานวนครัวเรือนเกษตรกร 2,542,020 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น 3,172,492 ครัวเรื อน ดังกล่าวนี้เพื่อปรับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี ว่า “ปุ๋ยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะห์เพื่อใช้สนองความต้องการของพืช
จังหวัดอ่างทองจึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานแปลง/ฟาร์มในจังหวัด2563 จานวน 190 ราย
พบว่า เกษตรกร (ด้านพืช) ผ่านการรับรองมากที่สุ ด 65 ราย รองลงมาเกษตรกร ด้านประมง จานวน 62 ราย
อันดับถัดมาเกษตรกร (ด้านปศุสัตว์) จานวน 46 ราย และเกษตรกร (การทานาข้าว) จานวน 16 ราย เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562
ตารางที่ 24 จานวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม พ.ศ. 2555 - 2563
ปี

จานวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม
รวม

(ด้านพืช)

(ด้านนาข้าว)

(ด้านปศุสัตว์)

(ด้านประมง)

2555

84

-

72

12

-

2556

122

8

80

32

2

2557

530

298

193

35

4

2558

332

192

99

37

4

2559

449

249

151

44

5

2560

329

145

130

46

8

2561

137

21

45

47

24

2562

150

32

25

47

46

2563

190

65

16

47

62

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
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(5) สถาบันและองค์กรเกษตรกร
- ประเภทสหกรณ์และจานวนสมาชิก
จังหวัดอ่างทอง มีประเภทสหกรณ์ที่มีในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
สหกรณ์ภาคการเกษตร จานวน 16 แห่ง มีสมาชิก จานวน 34,656 ราย และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จานวน
13 แห่ง มีสมาชิก จานวน 7,127 ราย
ตารางที่ 25 ประเภทของสหกรณ์จาแนกตามจานวนสมาชิก พ.ศ. 2564
จานวน
ที่
ประเภทสหกรณ์
(แห่ง)

1
2

สหกรณ์ภาคการเกษตร
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
รวม

16
13
22

สมาชิก
(ราย)

34,656
7,127
44,378

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

- สถาบันเกษตรกรและจานวนสมาชิก
สถาบันเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 416 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเกษตร
จานวน 51 แห่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จานวน 44 แห่ง กลุ่มยุวเกษตรกร จานวน 16 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จานวน 305 แห่ง
ตารางที่ 26 จานวนสหกรณ์จาแนกตามประเภทของสถาบันเกษตรกรและอาเภอ พ.ศ. 2563
อาเภอ
เมือง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
ป่าโมก
ไชโย
แสวงหา
สามโก้
รวม

ประเภทของสถาบันเกษตรกร

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

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

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุม่
สมาชิก
45
788
60
1,935
60
1,003
41
518
30
480
36
547
33
462
305 5,733

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

4) เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองหลวง จึงมีสถาน
ประกอบการไม่มากคือ จ านวน 329 สถานประกอบการ ดังนั้นประชากรของจังหวัดอ่างทองจึงเดินทางไป
ประกอบอาชีพในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี เป็นต้น
นอกจากนี้ ป ระเภทอุ ต สาหกรรมที่ มี จ านวนมากในจั ง หวั ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ประเภท
อุตสาหกรรมการเกษตร จานวน 57 สถานประกอบการ รองมาประเภทอุตสาหกรรมอโลหะ จานวน 34 สถาน
ประกอบการ อันดับถัดมาอุตสาหกรรมอาหารจานวน 27 สถานประกอบการ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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ตารางที่ 27 จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 – 2564
ประเภทอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่น ๆ
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการ
ทาแม่พิมพ์
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง
การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
อื่น ๆ

2561 2562 2563 2564
54
35
2
5
3
5

50
25
3
1
4

48
25
3
1
4

47
26
3
1
5

52
4

22
5

23
5

27
2

2

-

-

8
4
6
19
48
5
28
22
20

7
4
1
14
35
4
18
5
10

115

107

อัตราการเปลี่ยนแปลง
2562 2563 2564
-7.41 -2.08 -2.08
-28.6
4
4
-100
-40
0
0
-66.7
0
0
-20

25

-57.7 17.39

25
17.39

25

-60

-60

-

-100

-

-

7
4
1
15
34
5
18
5
11

7
9
1
15
34
5
19
5
11

-12.5
-83.3
-26.3
-27.1
-20
-35.7
-77.3

0
125
0
0
0
0
5.56
0

0
125
0
0
0
0
5.56
0

-50

0

0

109

112

-6.96

2.75

2.75

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

และเมื่อพิจารณาลักษณะของการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2564 มีเงินลงทุนเท่ากับ
28,030.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีเงินลงทุน 76,479 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ –2.2

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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ตารางที่ 28 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จานวนเงินทุน และจานวนคนทางาน พ.ศ. 2556 - 2564
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

สถานประกอบการ
491
452
449
436
449
437
315
318
329

คนทางาน
8,348
7698
7,940
7,988
8633
8712
8,016
7,699
7,505

เงินทุน
21,194.37
78,254.64
74,786.71
74,905.00
76,141.06
76,479.44
76,404.81
28,661.03
28,030.95

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

โรงงานในจังหวัดอ่างทองที่มีเงินลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรก
1. บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จากัด
เงินลงทุน 4,668,000,000 ล้านบาท
2. บริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จากัด
เงินลงทุน 2,680,000,000 ล้านบาท
3. บริษัท เมอร์รีไรซ์แลนด์ จากัด
เงินลงทุน 2,042,349,900 ล้านบาท
4. บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน 1,931,000,000 ล้านบาท
ผลิตเส้นใยธรรมชาติ,เส้นใยสังเคราะห์
5. บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จากัด
เงินลงทุน 1,868,500,000 ล้านบาท
6. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)
เงินลงทุน 1,631,856,000 ล้านบาท
จากัด (มหาชน) (แบ่งบรรจุเส้นใยเรยอนและจัดเก็บขนถ่ายสินค้า)
7. บริษัท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน 1,408,000,000 ล้านบาท
(แบ่งบรรจุเส้นใยเรยอนและจัดเก็บขนถ่ายสินค้า)
8. สยามโซล่า เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เงินลงทุน
755,000,000 ล้านบาท
9. บริษัท โรงสีทองชัยโย จากัด
เงินลงทุน
649,000,000 ล้านบาท
10. บริษัท เค ที เอ็มเอส จี จากัด
เงินลงทุน
630,737,000 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและท้องถิ่น (OTOP)
เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพความเป็ น อยู่ ข องประชาชนให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี กระทรวงมหาดไทย
โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อ่ า งทองได้ จั ด ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP ไว้ 5 ประเภท คื อ
อาหาร เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งแต่ ง กาย ของใช้ ข องตกแต่ ง ของที่ ร ะลึ ก และสมุ น ไพรที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร ดั ง กล่ า วนี้
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะกลุ่ ม ตามศั ก ยภาพด้ านการผลิ ต (Market Segmentation) โดยก าหนดแนวทาง
การพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่ม จาแนกได้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการในปี 2555
- 2563 จานวน 758 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่ ม A ดาวเด่นสู่ สากลมุ่งเน้ นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมาย โดยผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ มนี้ มีคุณภาพสูง
ผลิตได้จานวนมากอย่างต่อเนื่อง มีจานวน 62 ผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม B อนุ รั กษ์ส ร้ า งคุ ณค่ า มุ่ง เน้ น การสร้ างคุ ณ ค่ ามู ล ค่ าเพิ่ ม ในตลาดเฉพาะโดยผลิ ต ภัณ ฑ์ ในกลุ่ ม นี้
มีคุณภาพสูง ผลิตน้อยชิ้น เพราะมีขั้นตอนกระบวนการ ผลิตที่ยากและซับซ้อน มีจานวน 105 ผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๔๖

กลุ่ม C พัฒนาสู่สินค้าดาวเด่นมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพควบคุม คุณภาพสินค้าให้คงที่และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีคุณภาพปานกลาง ผลิต ได้จานวนมาก มีจานวน 303 ผลิตภัณฑ์
กลุ่ ม D ปรั บ ตั ว สู่ ก ารพั ฒ นาหรื อ เอกลั ก ษณ์ มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยเพื่ อ พั ฒ นาทิ ศ ทาง
หรือให้รับช่วงการผลิตโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีการผลิตได้ง่าย ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานจานวน 288 ผลิตภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด : PSO (Provincial Star OTOP) ที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่า
เป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิต มีความสามารถด้านการตลาด โดยพิจารณาจากผู้บริโภค และการส่งเสริม
จากหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มกั น เป็ น ภาคี การท างานโครงการหนึ่ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยก าหนดเป็ น เป้ า หมาย
ในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง ผลิตภัณฑ์กลอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และผักตบชวา ฯลฯ
ตารางที่ 29 จานวนรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2556– 2563

หน่วย:ล้านบาท

ปี
2556
2557

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

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
-5.23
0.71

2558

817,614,081

28.35

2559
ปี
2560

953,233,000

16.58

1,167,117,218

22.44

2561

1,486,703,973

27.38

2562

1,828,749,237

23.01

2563

2,014,487,183

10.16

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ตารางที่ 30 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2559– 2562
ปี
2559
2560
2561
2562

1 ดาว
8
8
8
5

2 ดาว
10
10
10
2

3 ดาว
23
23
23
28

4 ดาว
47
47
47
62

5 ดาว
20
20
20
30

2561
754
49
50
420
175
1,448

2562
771
56
57
449
181
1,514

ตารางที่ 31 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน
กลุ่มผลิตภัณฑ์

อาหาร
เครื่องดื่ม
เครื่องแต่งกาย
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

2559
235
15
35
215
87
587

2560
435
22
39
239
120
855

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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แผนภูมิที่ 11 การวิเคราะห์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วางกลยุทธ์ทางการตลาด
นั้ น จะพิ จ ารณาจาก 2 เกณฑ์ ก็ คื อ อั ต ราการเติ บ โตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พบว่ายังไม่มีประเภทของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่อยู่ใน
ตลาดเติ บ โตสู ง หรื อ มี โ อกาสดี แต่ Market Share ยั ง ต่ า เนื่ อ งจากรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท ามี คู่ แ ข่ ง
หลายจังหวัด
Cash cows : ธุ ร กิ จ ที่ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยั ง สู ง อยู่ คื อ ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ อาหาร
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่า Market growth ต่า คือ สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานแล้วจึงได้ ให้ความสาคัญในการพัฒนา “ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการ
พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ประเภทสมุน ไพรที่ไม่ใช่อาหาร เสื้ อผ้ าเครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม ด้ว ย Invention and
Product Improvements และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์ประเภทแต่งกาย ของใช้
ของตกแต่ง ของที่ระลึก และอาหาร และเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานแปรรูปผลผลิต
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้
5) เศรษฐกิจด้านการบริการท่องเที่ยว
ในปี 2564 คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง มองแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2564 -2566
ของจั งหวัดอ่างทองว่า การให้ บ ริ การมุ่งเน้นด้านสุ ขภาพมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจะเลื อกสถานที่ท่ องเที่ ย ว
จากความสะอาด ปลอดภัย เชื้อโรคเป็ นล าดับแรก โดยพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้ คนจานวนไม่มาก
และใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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สถานการณ์ ของการเดิน ทางท่ อ งเที่ยวที่เ ดิน ทางเข้า มาในจั งหวั ด อ่า งทอง มีผู้ เยี่ยมเยือน ลดลง
ร้อยละ 88.20 เป็นเพราะจากผลกระทบของโควิด -19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ในจานวนนี้พบว่า
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ ลดลงร้อยละ 53.66 และร้อยละ 74.28
การกระตุ้นการใช้จ่ายของนักทัศนาจร คือการจัดกิจกรรม การให้บริการมุ่งเน้นด้านสุขภาพมากขึ้น
โดยสิ่งนักท่องเที่ยวจะคานึงถึง มีดังนี้
1.ความสะอาด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและที่ พั ก จากความสะอาด
ปลอดภัยเชื้อโรคเป็นลาดับแรก เน้นการใช้แอพพลิเคชั่นในการดาเนินงานทั้งการจ่ายเงิน รับสลิป เพื่อลดการสัมผัส
เป็นต้น
2.ความแออัด นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากการรักษาระยะห่างในสังคม
การหลี กเลี่ ย งเพื่อเผชิญกับ ผู้ คนจ านวนมาก ทาให้ ความเสี่ ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บจะลดน้อยตามไปด้ว ย ดังนั้น
จังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
3.พาหนะในการเดิ น ทาง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะเดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ ส่ ว นตั ว จะเพิ่ ม มากขึ้ น
เพื่อลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม
ทั้งนี้ ในการพัฒนาด้านการบริการท่องเที่ยว ตามความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชน เน้นการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special
interest tourism) ได้แก่การท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพ (health tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่ อนและ
เรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ในแหล่งวัฒนธรรมให้เกิดความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ ซึ่งอาจจัดอยู่ใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วยเพื่อเพิ่มรายได้ และจานวนนักท่องเที่ยว
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจาแนกตามค่าใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ. 2560 – 2561
ค่าใช้จ่าย
รายหมวด

2561

ที่พัก
347.77
อาหารและ
316.51
เครื่องดื่ม
ซื้อสินค้าและของ
239.69
ที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
126.16
ความบันเทิง
ค่าบริการ
63.11
ท่องเที่ยวภายใน
ค่จังาหวั
พาหนะเดิ
ด นทาง
101.79
ในจังหวัดจังหวัด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
70.20
ค่าใช้จ่าย/วัน/คน 1,265.23

นักท่องเที่ยว
2560

ผู้เยี่ยมเยือน

นักทัศนาจร
2560





2561

2561

2560



337.37

+ 3.08

0.00

0.00

+ 0.00

160.37

160.06

+ 0.19

298.05

+ 6.19

246.16

234.13

+ 5.14

278.60

264.46

+ 5.35

228.98

+ 4.68

220.24

210.97

+ 4.39

229.21

219.51

+ 4.42

122.01

+ 3.40

84.98

82.50

+ 3.01

103.97

101.24

+ 2.70

61.48

+ 2.65

67.57

65.86

+ 2.60

65.52

63.79

+ 2.71

98.20

+ 3.66

95.92

92.54

+ 3.65

98.63

95.23

+ 3.57

65.51
1,211.60

+ 7.16
+ 4.43

74.05
788.92

69.98
755.98

+ 5.82
+ 4.36

72.28
1,008.58

67.86
972.15

+ 6.51
+ 3.75
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ตารางที่ 33 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2560 – 2564
2560
2561
2562
2563
รายการ
จานวนสถานพักแรม (แห่ง)
จานวนห้อง (ห้อง)
จานวนผู้เยีย่ มเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักท่องเทีย่ ว1/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักทัศนาจร2/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

2564

12
444
775,367
744,057
31,310
277,530
276,701
829
497,837
467,356
30,481
1.62
1.62
1.37

12
498
816,632
783,962
32,670
285,797
284,928
869
530,835
499,034
31,801
1.59
1.59
1.41

12
590
828,556
796,444
32,112
267,279
266,495
784
463,223
434,782
28,441
1.64
1.64
1.35

12
590
377,321
369,062
8,259
277,530
276,701
829
497,837
467,356
30,481
1.62
1.62
1.37

12
498
,632
783,962
32,670
285,797
284,928
869
530,835
499,034
31,801
1.59
1.59
1.41

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

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

940.02
938.74
987.55
1,115.35
1,163.94
1,553.62
727.31
712.38
955
955.67

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

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

920.84
888.05
32.79

920.84
957.48
36.06

1,067.81
977.490
35.62

438
428.41
9.31

920.84
957.48
36.06

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

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว1/ : หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การไปทางานประจา การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มี
ภูมิลาเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้นทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
นักทัศนาจร2/ นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน
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2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง
1) ด้านสังคม
(1) การศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จั ง หวั ด อ่ า งทองมี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 198 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา จานวน
52,084 คน มีครูและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา (ธุรการ,พนักงานขับรถ,แม่บ้าน,ภารโรง,ฯลฯ) จานวน 3,574
คนคิดเป็นอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียน 16.69 คน
ในส่ ว นของการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน (O-NET) จั ง หวั ด อ่ า งทอง
ปี ก ารศึ ก ษา 2559-2562 ในปี การศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทยร้อยละ 46.12 รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.44
และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 30.28 และ 29.12
ตามลาดับ ปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 46.04 รองลงมา
คือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.03 และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ร้อยละ 29.36 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ร้อยละ 26.17 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุ่ มสาระภาษาไทย ร้อยละ 53.18
รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 35.11 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กับกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 28.38 และ 27.88 ตามลาดับ
สาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562
พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 54.34 รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ร้อยละ 31.23
ลาดับถัดมากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.48 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.17 ตามลาดับ
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามปีการศึกษา 2559-2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2559
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.12
48.04
53.18
54.34
คณิตศาสตร์
29.12
26.17
28.38
25.17
วิทยาศาสตร์
34.44
32.03
35.11
29.48
ภาษาอังกฤษ
30.28
29.36
27.88
31.23
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดต่าง ๆ พบว่า
จังหวัดอ่างทองมีเด็กที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังกัด
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สพม.
55.30
30.17
36.02
28.84
สพป.
50.40
25.38
34.02
25.71
เอกชน
48.00
25.56
33.36
26.71
ท้องถิ่น
44.42
23.39
31.30
26.26
สถาบันพลศึกษา
47.83
22.86
32.50
26.24
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
56.54
25.90
34.64
25.36
สานักงานพระพุทธศาสนาฯ
55.08
27.33
33.83
26.83
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สังกัด

ภาษาไทย
54.42
53.18

ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
30.04
36.10
29.45
28.38
35.11
27.88

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง

แผนภูมิที่ 12 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง

(2) แรงงาน
จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ของส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด อ่ า งทอง เกี่ ย วกั บ สถานการณ์
ด้านแรงงานของจังหวัดอ่างทอง พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 259,828 คน เป็นประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จานวน 216,894 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 140,515 คน ผู้มีงานทา 139,182 คนผู้ว่างงาน
1,333 คน อัตราการว่างงานของจั งหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ 0.95 ต่ากว่าค่าเฉลี่ ยของประเทศที่มีจ านวน
ร้อยละ 1.10
ตารางที่ 36 จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2556 – 2561
สถานภาพแรงงาน

2556

2557

ข้อมูลเฉลี่ยรายปี
2558
2559

2560

2561

ผู้อยู่ในวัยทางาน
(อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
1.ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

234,795 211,195 213,276 214,493 215,701 216,894

1.1 ผู้มีงานทา
1.2 ผู้ว่างงาน
1.3 ผู้รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานที่บ้าน
2.2 เรียนหนังสือ

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

162,129 142,855 140,025 144,461 141,493 140,515
140,638
2,217
80
69,015
17,921
14,256

137,712
2,313
183
73,068
21,615
13,414

141,452
3,009
193
69,838
20,096
13,965
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139,270
2,030
194
74,208
20,389
14,230

139,182
1,333
76,378
19,807
14,624
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สถานภาพแรงงาน
2.3 อื่น ๆ (เด็ก/ชรา)
อัตราการว่างงาน
(ค่าเฉลี่ยจังหวัด)
อัตราการว่างงาน
(ค่าเฉลี่ยประเทศ)

ข้อมูลเฉลี่ยรายปี
2558
2559
38,039 35,777

2556
38,384

2557
36,838

1.91

1.55

1.65

0.72

0.84

0.75

2560
39,589

2561
41,948

2.08

1.43

0.95

0.99

1.20

1.10

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

การมีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ทางานนอกภาคเกษตร จานวน 100,063 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.89 และทางานในภาคเกษตร จานวน 37,523 คน คิดเป็นร้อยละ 28.11 โดยผู้มีงานทา
นอกภาคเกษตรสู ง สุ ด คื อ สาขาการผลิ ต จ านวน 30,452 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.88 รองลงมาคื อ
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน
จานวน 23,122 คน คิดเป็นร้อยละ 16.61 ด้านการศึกษา ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ากว่า
ประถมศึ ก ษาจ านวน 30,431 คน หรื อ ร้ อ ยละ 21.86 รองลงมาคื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จานวน 28,331 คน หรือร้อยละ 20.36
การว่างงาน มีผู้ว่างงาน จานวน 1,333 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.78 เทียบกับปีที่ผ่านมา
มีผู้ว่างงานจานวน 3,226 หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.43
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น ปี 2561 มีผู้ทางานอยู่ในแรงงานนอกระบบจานวน 69,568 คน
ทางานในภาคเกษตร จานวน 29,538 คนคิดเป็นร้อยละ 42.46 และทางานนอกภาคเกษตรมีจานวน 40,029 คน
ร้ อ ยละ 57.54 อาชี พ ที่ มี จ านวนแรงงานนอกระบบสู ง สุ ด คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝี มื อ ด้ า นเกษตรและประมง
จานวน 29,538 คน ร้อยละ 42.46 รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 16,477 คน
ร้ อ ยละ 23.68 ด้ า นการศึ ก ษา แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ต่ ากว่ าประถมศึ ก ษา
จานวน 25,663 คนร้อยละ 37.68 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จานวน 13,400 คน ร้อยละ 19.68
หากจ าแนกตามอายุ ส่ วนใหญ่ มี อายุ ในช่วง 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 18,341 คน (ร้อยละ 26.93) รองลงมาคื อ
ช่วงอายุ 55 - 59 ปี จานวน 9,263 คน (ร้อยละ 13.60)
การบริการจัดหางานในจั งหวัดอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) มีตาแหน่งงานว่ าง
ในจั งหวัด จ านวน 1,031 อัตรา โดยมีผู้ ล งทะเบี ยนสมั ค รงานในจั งหวั ด 1,231 คน และ มีการบรรจุ ง าน
ในจังหวัด จานวน 962 คน ตาแหน่งงานว่างจาแนกตามวุฒิ การศึกษาที่ต้องการสู งสุดคือ ระดั บมัธยมศึกษา
มีความต้องการ 470 อัตรา (ร้อยละ 45.63) รองลงมาเป็นระดับ ปวช. จานวน 196 อัตรา (ร้อยละ 19.03)
และระดับ ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 152 อัตรา (ร้อยละ 14.76) ตามลาดับ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ในจังหวัดจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 523 คน (ร้อยละ 44.02) รองลงมาคือ
ระดั บ ปวช. มี จ านวน 219 คน (ร้ อ ยละ 18.43) และระดั บ ปวส. จ านวน 176 คน (ร้ อ ยละ 14.81)
การบรรจุงานในจังหวัด จาแนกตามวุฒิการศึกษา สูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 444 คน (ร้อยละ 46.84)
รองลงมาคือ ระดับปวช. มีจานวน 179 คน (ร้อยละ 18.88) และระดับ ปวส. จานวน 128 คน (ร้อยละ 13.50)
อาชี พ ที่ มี ก ารบรรจุ ง าน มากที่ สุ ด คื อ อาชี พ งานพื้ น ฐาน จ านวน 594 คน (ร้ อ ยละ 62.66) ช่ ว งอายุ
ที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จานวน 422 คน (ร้อยละ 44.52) และอุตสาหกรรมที่มี
การบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 257 คน (ร้อยละ 27.11)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางาน มีจานวน 3,355 คน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทางานจานวน 2,587 คน (ร้อยละ 77.11)
รองลงมาคือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน 621 คน (ร้อยละ 18.50) ประเภทชั่วคราว
(ม.9) จ านวน 70 คน (ร้ อยละ 2.09) ชนกลุ่ มน้อยจานวน 47 คน (ร้อยละ 1.40) และประเภทส่ ง เสริ ม
การลงทุนและกฎหมายอื่น (ม.12) จานวน 30 คน (ร้อยละ 0.89)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจาปี พ.ศ. 2561 มีการฝึกเตรียมเข้าทางานมีผู้เข้ารับการฝึกจานวน
121 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึ กมี 5 กลุ่มอาชีพ คือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 45 คน ช่างเครื่องกล
จานวน 29 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จานวน 22 คน ธุรกิจและบริการ จานวน 21 ค น
และช่างอุตสาหกรรม จานวน 4 คน ตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก 21 คน
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึกจานวน 677 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมี 6 กลุ่มอาชีพ
คือ ธุรกิจและบริการ จานวน 366 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จานวน 89 คน ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
จานวน 75 คน ช่างเครื่องกล จานวน 57 คน ช่างอุตสาหกรรม จานวน 50 คน และช่างก่อสร้าง จานวน 40 คน
ตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 638 คน และมีผู้ผ่านการฝึกและมีงานทา จานวน 518 คน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 173 คน โดยมีกลุ่มอาชีพที่มีการฝึก
4 กลุ่มอาชีพ คือช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จานวน 120 คน ช่างอุตสาหกรรม จานวน 30 คน
ธุ ร กิ จ และบริ ก าร จ านวน 12 คน และช่ า งอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ จ านวน 11 คนตามล าดั บ มี ผู้ ผ่ า นการฝึ ก
จานวน 156 คน และมีผู้ผ่านการฝึกและมีงานทา จานวน 93 คน
การฝึ ก อาชี พ เสริ ม มี ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก จ านวน 173 คน โดยมี ก ลุ่ ม อาชี พ ที่ มี ก ารฝึ ก มี 4 กลุ่ ม อาชี พ
คือ ธุรกิจและบริการ จานวน 91 คน และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 45 คน เกษตรอุตสาหกรรม จานวน 20 คน
และช่างเครื่องกล จานวน 20 คนตามลาดับมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 176
การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 179 แห่ง ลูกจ้าง
ที่ผ่านการตรวจ จานวน 2,972 คน สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก
ได้แก่ ขนาด 1-4 คน จานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.73 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด ผล
การตรวจมีสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง จานวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.33 และปฏิบัติไม่ถูกต้อง 37
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.68
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 100 แห่ง
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจานวน 4,174 คน สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด
20 - 49 คน จ านวน 32 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.00 ของสถานประกอบการที่ ผ่ า นการตรวจทั้ ง หมด
ผลการตรวจสถานประกอบการปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายความปลอดภั ย 90แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.00
และปฏิบัติไม่ถูกต้อง 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภั ย ในการท างาน ทางเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การโดยการออกค าสั่ ง ให้ ป รั บ ปรุ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
และส่งเรื่องดาเนินคดี
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอ่างทอง ประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า
มีการแจ้ งข้อเรี ย กร้ องในสถานประกอบการในจั งหวัด อ่า งทอง จานวน 1 แห่ ง 1 ครั้ง มีผู้ เรียกร้อง จานวน
220 คน ข้อเรียกร้องดังกล่าวสามารถยุติได้โดยการตกลงกันเอง
การสวัสดิการแรงงาน จังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,398 แห่ง มีลูกจ้างรวม 14,199 คน
การเลิกกิจการ/เลิกจ้างแรงงาน ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจาปี พ.ศ. 2561
พบว่า มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จานวน 2 แห่ง มีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จานวน 7 คน
การประกันสังคม ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม จานวน 1,246 แห่ง มีผู้ประกันตน 44,519 คน จาแนกเป็น (มาตรา 33) จานวน 15,024 คน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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(มาตรา 39) จานวน 5,003 คน (มาตรา 40) จานวน 24,492 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม
ที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจานวน 1 แห่ง มีผู้ใช้บริการ 37,958 คน
กองทุนประกันสังคม ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
จาแนกตามประเภทของประโยชน์ทดแทน จานวน 100,314 ครั้ง ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
ใช้บริการสูงสุด ได้แก่กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 70,076 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 69.86 ของจานวนการใช้บริการ
ทุกประเภท สาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสูงสุด ได้แก่ กรณีชราภาพ จานวน 70,128,780.80 บาท
หรือร้อยละ 38.87 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลประจาปี พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จานวน 1,032 แห่ง
มีลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียน จานวน 11,278 คน
การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ประจาปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 98 คน โดยประเภทของความร้ายแรงอันดับแรก คือ หยุดงานไม่เกิน 3
วัน จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.96 และหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 44.90 ตาย 4
คน คิดเป็นร้อยละ4.08 และสูญเสียอวัยวะบางส่วน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 ตามลาดับ
(3) ความยากจน
ในช่วงปี 2552 - 2562 อัตราความยากจนในจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นนจากร้อยละ 1.66
เป็นร้อยละ 2.06 และตัวเลขจานวนประชากรที่ดารงชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาสาคัญเนื่องจากสัดส่วนของรายได้ของคนรวยที่สุด (decile ที่ 10) สูงกว่าสัดส่วนรายได้
ของคนจนที่สุด (decile ที่ 1) ถึง 13.04 เท่า สะท้อนถึงการกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มบน และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึงไปสู่คนกลุ่มล่าง ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความยากจน คือ การสูญเสียงาน
หรือชั่วโมงทางานลดลง ย่อมทาให้ครัวเรือนต้องดิ้นรนดารงชีพจากเงินออม มีการคาดการณ์ว่า ครัวเรือนโดยเฉลี่ย
ทั่ ว ไปจะด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ น านถึ ง เก้ า เดื อ นด้ ว ยเงิ น ออมโดยไม่ มี ร ายได้ แต่ ค รั ว เรื อ นยากจนจะอยู่ ร อดได้
เพียงสามเดือน
(4) สาธารณสุข
พิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดอ่างทองเรียงลาดับของความสาคัญ ได้ดังนี้
1. โครงสร้างประชากรของจังหวัดอ่างทองในปี 2561 มีสัดส่วนเพศหญิง ร้อยละ 52.05
เพศชายร้อยละ 47.95 พิจารณาสัดส่วนของประชากรจาแนกตามกลุ่มและช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี
คิดเป็นร้อยละ 4.24 อายุ 5-14 ปีร้อยละ 10.75 กลุ่มประชากรวัยทางาน หรือ ประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี
ร้อยละ 63.80 และกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น ร้อยละ 21.20 ซึ่งประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น
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แผนภูมิที่ 13 จานวนประชากรจากการทะเบียนจาแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2561
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2. ประชากรในจั งหวัดอ่างทองยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุ ขภาพ
ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาลังกาย เกิดความเครียด
หาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทาให้มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน เป็นสาเหตุหลักสาคัญทาให้เกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลทาให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล ซึ่งประเทศไทยและจังหวัดอ่างทองก็กาลัง
เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาที่วิ ก ฤติเ ช่น กั น ต้ อ งประสบกั บ แนวโน้ม ปั ญ หาที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากโรคที่ ป้ อ งกั นได้ ที่ ส าคั ญ ได้ แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
ตารางที่ 37 จานวนผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มสาเหตุ พ.ศ. 2557- 2561
กลุ่มสาเหตุ

2557

2558

2559

2560

2561

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตา 246,248 266,003 292,929 342,808 321,683
โรคระบบไหลเวี
ยนเลือด
240,706 264,967 297,838 321,257 305,113
บอลิซึม
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 134,856 143,693 147,666 147,628 144,336
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และ 135,550 148,009 149,871 152,519 142,906
เนื
้อยึดเสริม
โรคระบบหายใจ
161,949 160,270 163,226 150,013 136,834
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ 127,507 120,178 118,203 108,712 102,141
ได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการ
โรคระบบอวั
ยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
33,726 50,351 71,526 73,963 73,242
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
32,721 38,323 43,107 44,853 46,196
3. อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรจังหวัดอ่างทองในอนาคตเพิ่มช้าลงไปเรื่อย ๆ
จนเมื่อปี 2557 อัตราเพิ่มของประชากรในจังหวัดอ่างทอง จะใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่ม
ประชากรลดลงไปจนต่ ากว่ า ศู น ย์ ห รื อ ติ ด ลบ จ านวนประชากรของจั ง หวั ด อ่ า งทองใกล้ จ ะถึ ง จุ ด คงตั ว แล้ ว
เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ประชากรก็จะมีจานวนคงตัวที่ประมาณ 280,000 คน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๕๖

แผนภูมิที่ 14 อัตราการเพิ่มเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร พ.ศ. 2551 –2561
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ที่มา :

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แปรผลโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

แผนภูมิที่ 15 อัตราการเกิดและอัตราการตายต่อของประชากรจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2551 - 2561
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ที่มา :

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แปรผลโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

4. ประชากรของจังหวัดอ่างทองมีภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลง เป็นผลให้ประชากร ในจังหวัด
อ่างทองมีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทาให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน
5. สาเหตุการป่วยของประชาชนของจังหวัดอ่างทองที่สาคัญ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
เป็ น ผู้ ป่ ว ย ในปี 2561 ได้ แ ก่ โรคปอดบวม จ านวน 3,616 ราย โลหิ ต จางอื่ น ๆ จ านวน 1,861 ราย
อั น ดั บ ถั ด มา สาเหตุ ก ารป่ ว ยโรคหลอดลมอั ก เสบเฉี ย บพลั น และการบาดเจ็ บ ระบุ เ ฉพาะอื่ น ๆ พบว่ า
มีจานวนผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกัน จานวน 1,573และ 1,435 ราย ตามลาดับ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๕๗

ตารางที่ 38 ลาดับโรคของผู้ป่วยใน จาแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค พ.ศ. 2557 - 2561
สาเหตุการป่วย

2557 2558 2559 2560 2561
2,623 2,610 4,801 4,399 3,616
618 971 1,346 1,777 1,861

ปอดบวม
โลหิตจาง อื่น ๆ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
1,078 879 1,461 1,605 1,573
เฉียบพลัน
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
627 711 1,446 1,484 1,435
บริเวณในร่างกาย
โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น
588 598 980 977 1,107
หัแบบเรื
วใจล้ม้อรัเหลว
718 634 922 1,017 1,089
งอื่น
ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ
67 1,078 1,550 1,104 1,074
โรคอื่น ๆ ของลาไส้และเยื่อบุช่องท้อง
134 275 637 691 976
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด
418 401 766 1085 918
เบาหวาน
708 641 911 982 896
นอกจากนี้ เ มื่ อ ระดมความคิ ด จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และภาคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มประชุ ม
สะท้อนข้อมูล ปั ญหา วิเคราะห์ ปั ญหาสุ ขภาพ และร่ว มหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ ข้อ มู ล
ตาม 4H ได้แก่ ความรุนแรงของโรคที่ทาให้เสียชีวิตมากที่สุด (High risk), การป่ว ยด้วยโรคที่มีผู้เข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลเป็ น จ านวนมาก (High Volume), การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง (High cost)
และความสอดคล้องของโรคที่เป็นปัญหากับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต
และระดับ จั งหวัด (High policy) เมื่อมีการถ่ว งน้าหนั ก คะแนนในแต่ล ะโรค และนามาจัดล าดับความส าคั ญ
ของปัญหา (Priority setting) พบว่าโรคและภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของจังหวัดอ่างทอง 5 อันดับแรก
ได้แก่ หลอดเลือดสมอง (Stroke), ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน, โรคมะเร็งทุกชนิด
และพัฒนาการเด็กสมวัย ตามลาดับ
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 - 2561) ข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราการตายด้วยโรคและภาวะที่เป็นปัญหาสาคัญของประชาชนในจังหวัดต่อประชากร
แสนคน ของ 5 อันดับมีแนวโน้ม ดังนี้
ตารางที่ 39 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคมะเร็งทั่วไปต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

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

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วยโรคมะเร็ง
300
349
340
342
393

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
105.79
123.25
120.14
121.10
139.76

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
-6.99
17.45
-3.10
0.96
18.66

หน้าที่ ๕๘

ตารางที่ 40 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

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

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย อด
โรคหลอดเลื
สมอง
188
179
200
173
185

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
66.30
63.21
70.67
61.26
65.79

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
-26.75
-3.09
7.46
-9.41
4.53

ตารางที่ 41 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561

จานวน
ปี

ประชากร

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย

อัตราการตาย

ร้อยละ

ต่อประชากรแสนคน

ที่เพิ่มขึ้น

70.18
120.07
72.44
48.51
53.35

0.39
49.89
-47.63
-23.93
4.83

โรคหัวใจขาดเลือด
2557
2558
2559
2560
2561

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

199
340
205
137
150

ตารางที่ 42 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561

ปี
2557
2558
2559
2560
2561

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

ผลการวินิจฉัยว่า
วย ง
อุบัติเตายด้
หตุการขนส่
113
197
85
68
77

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
39.85
69.57
30.04
24.08
27.38

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
-1.03
29.72
-39.53
-5.96
3.30

ตารางที่ 43 จานวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนปี 2557–2561
ปี

2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
ประชากร
283568
283173
282995
282404
281187

ผลการวินิจฉัย
ตายด้วย
โรคเบาหวาน
48
71
49
48
62

อัตราการตาย
ต่อประชากรแสนคน
16.93
25.07
17.31
17.00
22.05

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น
6.35
8.15
-7.76
-0.32
5.05
หน้าที่ ๕๙

2) ด้านความมั่นคง
ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติดเป็นภัยร้ ายแรงต่อสังคมไทยและประเทศชาติอย่ างยิ่ง เป็นปัญหาเชิงโครงสร้ าง
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม มีผลเสียต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทาให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของประชากร สถาบันทางสังคมและความมั่นคงของชาติอีกด้ วย การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงและ
ขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ทุ ก เพศทุ ก วั ย การแพร่ ร ะบาดของปั ญ หายาเสพติ ด
มีความรุนแรงมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณการผลิต การค้าและการจาาหน่าย (Supply) รวมทั้งมีการพัฒนา
ตัวยา ส่วนผสมของยาเสพติดรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้ องการของผู้ เสพแต่ละประเภท
(Demand) มีจานวนและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของสานักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) สถิติจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 810 คดี
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 824 คดี ลดลงจานวน 14 คดี ซึ่งถือว่า ไม่แตกต่างจากปีที่
แล้ว ส่วนข้อหาที่มีการกระทาาผิดมากที่สุดคือ เสพ 286 คดี คิดเป็นร้ อยละ 35.31 ครอบครอง จานวน 282
คดี คิดเป็นร้อยละ 34.81 ครอบครองเพื่อจาหน่าย คิดเป็นร้อยละ 25.06 จาาหน่าย จานวน 30 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 370 และ ผลิต 9 คดี คิดเป็นร้ อยละ 1.12 (ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อ่างทอง , 2564
เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่มีมานาน ลักษณะและความ
รุนแรงของปัญหาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งต่างก็เอื้อให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรง
โดยเฉพาะปัญหาในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม ชุมชน และตนเอง เช่น การสูญเสียโอกาสในการศึกษา สุขภาพร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม การสูญเสีย
อิสรภาพเนื่องจากกระทาความผิด ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกทาลาย ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หรือผลกระทบในระดับประเทศ คือ การสูญเสียด้ านงบประมาณในการปราบปราม จับกุม คุมขัง รวมทั้ง การ
บาบัดฟื้นฟูซึ่งนามาสู่การสูญเสียที่สาคัญ คือ การสูญเสียทรัพยากรบุค คลที่มีค่าอันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต สอดคล้ องกับข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมพินิจและคุ้ มครองเด็กและเยาวชน การ
แพร่ระบาดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าในจังหวัดอ่างทอง จานวน 451 คนเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 599 คน ลดลง จานวน 148 คน เนื่องจากสถานถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทาให้ การบาบัด รัก ษาในรู ปแบบสมั ค รใจ (ศูนย์ปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรม) ลดลง โดยจาแนกเป็น แต่ล ะระบบ ดังนี้ในปี 2564 ระบบสมัครใจ จานวน 132 คน น้อยกว่ าปี
2563 ระบบบังคับบาบัด ปี 2564 จานวน 219 คน น้อยกว่า ปี 2563 จานวน 104 คน ระบบ ต้องโทษ
ปี2564 มีจานวนเท่ากับในปี 2563 คือ 100 คน จะเห็นว่ามีผู้เข้ารับการบาบัดรักษาน้อยกว่าปี 2563 ในทุก
ระบบ (จากระบบ บสต. ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564))
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
1) ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ด้านทรัพยากรน้า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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1.1.1 แหล่งน้าธรรมชาติ จังหวัดอ่างทองทาการกสิกรรมโดยอาศัยน้าชลประทานเป็นหลัก
แต่การปลูกข้าวในฤดูนาปี น้าฝนยังคงเป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่มีความสาคัญสาหรับการเพาะปลูกการทานาข้าว
อย่างยิ่ง
1.1.2 แหล่งน้าผิวดิน ประกอบด้วยแม่น้าลาคลองหนองบึงต่าง ๆ จังหวัดอ่างทองมีแม่น้า
สายสาคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่
1) แม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสายหลัก เข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่อาเภอไชโย ไหลจาก
ทิศเหนือไปทิศใต้ โดยผ่านอาเภอเมืองอ่างทอง อาเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่สามารถ
นามาใช้เพื่อการเกษตร ใช้เพียงเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น
2) แม่น้าน้อยเป็นลาน้าธรรมชาติ รับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ตาบลองค์รักษ์ อาเภอโพธิ์ทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ
รวมระยะทางที่ ไ หลผ่ า นจั ง หวั ด อ่ า งทอง ประมาณ 50 กิ โ ลเมตร ถื อ เป็ น แหล่ ง น้ าส าคั ญ เพื่ อการเกษตร
และการอุป โภค-บริ โ ภคในเขตอาเภอโพธิ์ท อง และอาเภอวิเ ศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุ มระดั บ น้ า
ให้อยู่เต็มฝั่ง พร้อมที่จะนาน้ามาสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก
นอกจากนี้ ยังมี แหล่งน้า ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ดังนี้
- มีห้วย

จานวน

7 แห่ง

- มีหนอง

จานวน

76 แห่ง

- มีคลอง

จานวน

62 แห่ง

- มีสระ

จานวน

87 แห่ง

- มีบึง

จานวน

28 แห่ง

1.1.3 แหล่งน้าบาดาล ในจังหวัดอ่างทอง มีกาเนิดมาจากน้าฝนที่ตกลงมา แล้วไหลแทรก
ไปกั ก เก็ บ อยู่ ใ นช่ อ งว่ า งระหว่ า งเม็ ด กรวดและทราย ประกอบกั น เป็ น ชั้ น น้ าบาดาล ในตะกอนที่ ส ะสมตั ว
อยู่ ใ นที่ ร าบลุ่ ม น้ าหลาก และบริ เ วณที่ ร าบต่ าของลุ่ ม น้ าเก่ า มี ห น่ ว ยเรี ย กทางอุ ท กธรณี วิ ท ยาว่ า
ชั้ น น้ าที่ ร าบน้ าท่ ว มถึ ง อายุ ค วอเทอร์ น ารี (Qfd : Quaternary flood plain deposits aquifer) หรื อ ที่ แ ต่ เ ดิ ม
เรียกว่า ชั้นน้าเจ้าพระยา (Qcp : Chao Phraya aquifer) ซึ่งพบว่าเป็นชั้นน้าที่ต่อเนื่องมาจากชั้นน้าพระประแดง
และชั้นน้านครหลวง ที่พบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยชั้นตะกอน กรวด ทราย สลับกับชั้น
ดินเหนียว มีความหนามากกว่า 100 เมตร
เนื่ อ งจากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ทั้ ง จั ง หวั ด มี ร ะดั บ ความสู ง เฉลี่ ย 6 - 8 เมตร
เหนื อระดับ น้ าทะเลปานกลาง เป็ น ผลให้ ส ภาพทางธรณีวิทยาของจั งหวัด อ่า งทองไม่มี ความซั บซ้ อนมากนั ก
ตะกอนน้ า (Alluvium) เป็ น หน่ ว ยตะกอนเพี ย งหน่ ว ยเดี ย วที่ พ บในบริ เ วณนี้ และมี ก ารทั บ ถมเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ปี
เนื่องมาจากอิทธิพลของแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย ชั้นตะกอนที่ได้เป็นตะกอนเนื้อละเอียดถึงละเอียดมาก
ประกอบด้ว ยดิน ดานสีเทาหรือสี น้ าตาลเป็นส่ วนใหญ่ สะสมตัว เป็นชั้นหนามาก มีเลนส์ ของทรายแป้ง ทราย
หรือกรวดที่เกิดจากการแกว่ งตัวของทางน้าแทรกบ้างไม่มากนัก สภาพการสะสมตัวจะเป็นพื้นที่ราบกว้างขวาง
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มีความลาดเท 0 - 1 เปอร์เซ็นต์ ชั้นตะกอนนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบน้าท่วมถึงภาคกลาง (Central flood
plain) มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งปลายยุ ค ควอเทอร์ นารี (Quaternary) สมั ย ไพลสโตซี น (Pleistocene) จนถึ ง ปั จจุบัน
(Recent)
1.1.4 ศั ก ยภาพน้ าบาดาลของจั ง หวั ด อ่ า งทอง ที่ พ บมี คุ ณ ภาพโดยรวมเหมาะสม
ส าหรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภค ทั้ ง นี้ จะพบเฉพาะชั้ น น้ าบาดาล ในหิ น ร่ ว น ได้ แ ก่ ชั้ น น้ าที่ ร าบน้ าท่ ว มถึ ง
อายุควอเทอร์นารี หรือที่เดิมเรียกว่า “ชั้นน้าเจ้าพระยา” ในทุกพื้นที่ของจังหวัด จากข้อมูลบ่อบาดาลในจังหวัด
อ่างทอง พบว่า มีการเจาะพบน้ าบาดาลตั้ ง แต่ ร ะดั บ ความลึ ก 14 เมตร ที่บ้านคราม หมู่ที่ 6 อาเภอหั ว ไผ่
อาเภอเมืองอ่างทอง (บ่อเจาะเอกชน) และมีการเจาะพบน้าบาดาลตั้งแต่ระดับความลึก 34 เมตร ในเขตหมู่ที่ 9
ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพธิ์ทอง อี กทั้งยังมีระดับความลึ ก 280 เมตร ที่บ้านดอนข่อย หมู่ที่ 4 ตาบลสาวร้องไห้
อ าเภอวิ เ ศษชั ย ชาญ ไปจนถึ ง ความลึ ก มากกว่ า 460 เมตร ที่ บ้ า นหลั ก แก้ ว หมู่ ที่ 6 ต าบลหลั ก แก้ ว
อาเภอวิเศษชัยชาญ
ดังนั้ น ในพื้นที่จั งหวัดอ่างทองสามารถแบ่งชั้นน้าได้ 4 ชั้นน้าดังกล่ าว และพบการใช้น้า
บาดาลในชั้นน้าที่ 3 (ชั้นน้านครหลวง) มากที่สุด ประมาณ 13,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมาได้แก่ ชั้นน้าที่
4 (ชั้นน้านนทบุรี) ใช้น้าบาดาลประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนชั้นน้าที่ 2 (ชั้นน้าพระประแดง) ใช้น้า
บาดาลประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และชั้นน้าที่ 1 (ชั้นน้ากรุงเทพ) ใช้น้าบาดาลน้อยมากประมาณ
100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เมื่อพิจ ารณาข้อมูล โดยรวม พบว่า ทางตอนเหนือของจังหวัดอ่างทอง (อาเภอแสวงหา
อาเภอไชโยและอาเภอโพธิ์ทอง) ชั้นน้าบาดาลจะตื้นกว่าทางตอนใต้ (อาเภอสามโก้ อาเภอวิเศษชัยชาญ อาเภอ
เมืองอ่างทอง และอาเภอป่าโมก) สาหรับค่าระดับน้าปกติ (Static water level) พบว่าในเขตพื้นที่อาเภอแสวงหา
ค่าระดับน้าปกติจะตื้นที่สุด และความลึกจะเพิ่มขึ้นในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ และระดับลึก
ที่สุดจะอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอป่าโมก อย่างไรก็ตามศักยภาพแหล่งน้าบาดาลโดยรวมของจังหวัดอ่างทองมีความ
ใกล้เคียงกันในแต่ละอาเภอ ทั้งในแง่ของชั้นน้า ความสามารถในการให้น้า คุณภาพน้า และปริมาณการใช้น้า
1.2 ด้านทรัพยากรป่าไม้
สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมด
เป็นพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จาแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพื้นที่
ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์แต่อย่างใด
2) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 สถานการณ์คุณภาพน้า
จากข้ อ มู ล การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าแม่ น้ าสายหลั ก ทั้ ง 2 สายของจั ง หวั ด อ่ า งทอง
โดยสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่า แม่น้าเจ้าพระยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) เฉลี่ย
ย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 5.8 และ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แม่น้าน้อย ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
(DO) เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เช่นกัน
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2.2 แหล่งกาเนิดน้าเสีย
แหล่งกาเนิดน้าเสีย มี 4 แหล่ง ได้แก่
2.2.1 ชุมชน

ร้อยละ 73

2.2.2 อุตสาหกรรม

ร้อยละ 10

2.2.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

ร้อยละ 9

2.2.4 ปศุสัตว์

ร้อยละ 8

2.3 การเฝ้าระวังคุณภาพน้า
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ดาเนินการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าที่สาคัญ คือ แม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้า
น้อย จานวน 3 สถานี ได้แก่
2.3.1 แม่น้ าเจ้ าพระยา จานวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
หน้าศาลากลาง ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองอ่างทอง และบริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตาบลบางเสด็จ อาเภอป่าโมก
2.3.2 แม่น้าน้อย จานวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน้อย ตาบลอ่างแก้ว
อาเภอโพธิ์ทอง
โดยมีการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติการของส านักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 6
(นนทบุรี) ทุก 3 เดือน นอกจากนี้จังหวัดอ่างทองมีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน จานวน 10 เครือข่าย และ
เครือข่ายเยาวชน จานวน 10 เครือข่าย เฝ้าระวังคุณภาพน้ากระจายอยู่ตามแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าน้อย
2.4 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติ
ในจั ง หวั ด อ่ า งทองมี ส ถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าอั ต โนมั ติ ที่ ติ ด ตั้ ง โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ 2 แห่ ง
ส าหรั บ แม่ น้ าเจ้ า พระยา 1 สถานี โดยตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณหน้ า วั ด ท่ า สุ ท ธาวาส ต าบลบางเสด็ จ อ าเภอป่ า โมก
สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทุก 30 นาที ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของแม่น้าน้อย 2 สถานี
โดยตั้งอยู่ทวี่ ัดข่อย (วังปลา) ตาบลโพธิ์รังนก อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และในปี พ.ศ. 2562 สานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6 (นนทบุ รี ) ติ ดตั้ งสถานี ตรวจวั ด คุณ ภาพน้ าอัต โนมัต ิใ นพื ้น ที ่บ ริเ วณวัด เกาะ ต าบลบางพลับ
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สรุปแนวโน้มคุณภาพน้าของแม่น้าสายหลัก พบว่า มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านชุมชน ซึ่งเป็น
ที่ อ ยู่ อ าศั ย สถานประกอบการ และสถานที่ ท างาน นอกจากนี้ ใ นส่ ว นนอกเขตชุ ม ชนที่ ป ระกอบ การเกษตร
และอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด ของเสี ย ที่ ป ล่ อ ยลงสู่ แ หล่ ง น้ า แนวโน้ ม ต่ อ ไปถ้ า หากมี ก ารประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ในการควบคุมแหล่งกาเนิดของน้าเสียที่ดีเพียงพอ
จะทาให้บรรเทาปัญหาความสกปรกของคุณภาพน้า และคุณภาพน้ามีแนวโน้มดีขึ้น
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2.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดอ่างทอง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 41.652 ตันต่อปี หรือประมาณ
114 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 1.04 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน มีการเก็บขนไปกาจัด
ประมาณ 50,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 136 ตันต่อวัน
2.5.1 ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอ่างทองได้มีการจัดทาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 65 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และเทศบาลเมือง
1 แห่ง เทศบาลตาบล 20 แห่ง และ อบต. 43 แห่งโดยปี 2562 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ
101,470 ตั น ต่ อ ปี หรื อ ประมาณ 278 ตั น ต่ อ วั น คิ ด เป็ น อั ต ราการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยประมาณ
0.99 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น มี ก ารเก็ บ ขนไปก าจั ด ประมาณ 98 ,144.85 ตั น ต่ อ ปี หรื อ ประมาณ
268.89 ตันต่อวันมีอัตราการนาขยะมูล ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ร้อยละ 59.76 การกาจัดขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่การจัดการได้อย่างถูกต้องมีทั้งหมดประมาณ 101,470 ตันต่อปี หรือประมาณ 278 ตันต่อวัน
โดยน าไปก าจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง ณ สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งอ่ า งทอง ร้ อ ยละ 96.72
สามารถกาจัดขยะได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 37
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แผนภาพที่ 8 แสดงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอ่างทอง

1) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง
- ตั้ ง อยู่ ณ บ้ า นโตนด ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จั ง หวั ด อ่ า งทอง พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 89 ไร่ 3 งาน
9 ตารางวา เริ่มดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2544
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 105 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจาก ทม.อ่างทอง
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อื่น ๆ แยกเป็น อปท. 61 แห่ง เอกชน 1 แห่ง และสถานที่
ราชการ 5 แห่ง ประมาณวันละ 80 ตัน
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยและได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในการก่อสร้าง
- ปัจจุบันดาเนินการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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ตารางที่ 44 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากาจัด
เทศบาลเมืองฯ (ตัน)
หน่วยงานอื่น (ตัน)
8,689.00
6,094.00
8,019.00
7,845.00
8,336.00
13,972.00
6,119.00
12,651.00
4,589.00
9,488.00
8,553.918
28,024.35
10,149.75
30,075.23
11,497.00
31,160.72
11,946.00
29706.04

รวม
14,783.00
15,864 .00
22,308 .00
18,770.00
14,078.00
36,578.268
40,224.98
42,657.72
41,652.04

ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

ปัจจุบันออกแบบไว้ 2 บ่อ ๆ ละ 3 ชั้น ดังนี้
- บ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 1 พื้นที่ 6.29 ไร่ ใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
- บ่อฝังกลบที่ 2 ชั้นที่ 1 พื้นที่ 13.17 ไร่ ใช้งานเต็มพื้นที่แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
- บ่อฝังกลบที่ 2 ชั้นที่ 2 พื้นที่ 13.00 ไร่ กาลังใช้งานอยู่
2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 5 ตาบลโผงเผง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2545
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 1.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโผงเผงทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโผงเผง กาจัดขยะด้วยวิธีเทกอง
กลางแจ้ง และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn)ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะ
มูลฝอยแล้ว
3) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลป่าโมก
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 5 ตาบลเอกราช อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2520
- ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณ 13 ตั น ต่ อ วั น แบ่ ง เป็ น ขยะมู ล ฝอยจา ก
เทศบาลตาบลป่าโมก ประมาณวันละ 11 ตัน และจากองค์การบริหารส่วนตาบลเอกราช วันละ 2 ตัน
- ดาเนิ น การก่อสร้ างด้ว ยงบประมาณของเทศบาลตาบลป่าโมก กาจัดขยะด้ว ยวิธีเทกองกลางแจ้ง
และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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4) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลสายทอง
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2539
- ปริ มาณขยะมูล ฝอยที่เข้ าสู่ ระบบประมาณ 1 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูล ฝอยขององค์ การบริ ห าร
ส่วนตาบลสายทองทั้งหมด
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสายทอง ก าจั ด ขยะ
ด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิ ดบ่อ ไม่ได้ใช้
ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว
5) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
- ตั้งอยู่ ณ ริมถนนหลวงสาย 329 หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่ประมาณ 21 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2549
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 3 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลโรงช้างทั้งหมด
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโรงช้ า ง ก าจั ด ขยะ
ด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ใน
การกาจัด ขยะมูลฝอยแล้ว
6) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเอกชน นายปรีชา หิรัญเมฆาวนิช
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 6 ตาบลท่าช้าง อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตาบลท่าช้าง
- ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณ 17 ตั น ต่ อ วั น แบ่ ง เป็ น ขยะมู ล ฝอยจาก
เทศบาลตาบลท่าช้าง ประมาณวันละ 2 ตัน และขยะมูลฝอยจากอปท.อื่น 4 แห่ง ประมาณวันละ 15 ตัน
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเอกชน กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราวปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว
7) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ห้างหุ้นส่วนจากัด เจษฎาวรรณกิจรุ่งเรือง
- ตั้งอยู่ ณ ตาบลศาลาแดง อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2554 แต่ปัจจุบันได้หยุดกิจการลงแล้ว (12 ธันวาคม 2556) ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลศาลาแดง
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเอกชน กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแล้ว

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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8) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 8 ตาบลอ่างแก้ว อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2535
- ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณ 4 ตั น ต่ อ วั น แบ่ ง เป็ น ขยะมู ล ฝอยจากเทศบาล
ตาบลโพธิ์ทองประมาณวันละ 3 ตัน และขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างแก้วประมาณวันละ 1 ตัน
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง
(Open Dump) และกลบทับด้วยดินเป็ นครั้งคราวปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอย
และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
9) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลรามะสัก
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 9 ตาบลรามะสัก อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2537
- ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณ 1.5 ตั น ต่ อ วั น โดยเป็ น ขยะมู ล ฝอยของ เทศบาล
ตาบลรามะสักทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลรามะสัก กาจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง
และเผาทาลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอย
และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
10) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลแสวงหา
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 14 ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เริ่มดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2535
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 6 ตันต่อวัน
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลแสวงหา กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง
(Open Dump) และกลบทับด้วยดินเป็ นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอย
และปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์โดยการเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว
11) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเกษไชโย
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 9 ตาบลไชโย อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 11 ไร่ เริ่มดาเนินการกาจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2547
- ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณ 2 ตั น ต่ อ วั น โดยเป็ น ขยะมู ล ฝอยของเทศบาล
ตาบลเกษไชโยทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลเอง กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมู ลฝอย และปรับปรุงพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์โดยการปลูกสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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12) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลสามโก้
- ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 10 ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 4 ไร่
เริ่มดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2549
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 2 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
สามโก้ทั้งหมด
- ดาเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลตาบลสามโก้ กาจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open
Dump) ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว
ในปัจจุบันจังหวัดอ่างทองได้ตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลักษณะที่มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
การแบ่ ง กลุ่ ม พื้ น ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย (Cluster) ในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาล
เมื อ งอ่ า งทองที่ พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 89 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวาและรั บ บริ ก ารก าจั ด ขยะของท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ เคียง
ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 105 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อื่น ๆ 61 แห่ง เอกชน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 5 แห่ง
ประมาณวันละ 80 ตัน ปัจจุบันดาเนินการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) และมีการรับขยะมูลฝอย
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 50 ตันต่อวัน
จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน :
เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตาบล 3.217 กิโลกรัม
ต่ อคนต่ อปี องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 2.306 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ ปี ( กรมควบคุ ม มลพิ ษ ปี 2555) พบว่ า
จังหวัดอ่างทองมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 841 ตันต่อปี
การรวบรวมและกาจัดของเสียอันตรายชุมชน การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดอ่างทอง
พบว่า ส่วนใหญ่ยังถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากประชาชน ยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
ส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อส่งไปบาบัดหรือกาจัดอย่างถูกหลั กวิชาการแต่ยังมีข้อจากัด
ในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัด เพื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ในพื้นที่ และนาส่งไปกาจัดอย่างถูกหลักวิชาการ (บริษัท เจนโก้ จากัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ปริมาณ
ขยะอันตราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 4,910 กิโลกรัมหรือ 4.91 ตัน
มูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 326 เตียง
จานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง 1 แห่ง 60 เตียง 2 แห่ง และ 30 เตียง
3 แห่ง รวมจานวนเตียงทั้งสิ้น 604 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 76 แห่ง
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดอ่างทองมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลของรัฐ สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 7 อาเภอ จานวน 121.78 ตันต่อปี หรือ 0.33 ตันต่อวัน
การรวบรวมและกาจัด มูลฝอยติดเชื้อ สถานบริการสาธารณสุ ขของรัฐ และเอกชนในจังหวัดอ่างทอง
ทุ ก แห่ ง จ้ า งเอกชน คื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ไทยเอ็ น ไวรอนเม้ น ท์ ซี ส เท็ ม ส์ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด พี ร ะพั ฒ น์ ค ลี น
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เรืองโรจน์และเดซี่โปรเฟสชั่นแนลกรุ๊ป จากัด เพื่อขนส่งไปกาจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ในจังหวัดสมุทรปราการ อาเภอบางปะอินและอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.6 สถานการณ์คุณภาพอากาศ
การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยการเก็บตัวอย่าง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM10) ด้วยเครื่องเก็บฝุ่นละอองชนิดปริมาตรสูง (Hi-Volume) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จานวน 2
สถานีผลการประเมินคุณภาพอากาศ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
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3) ข้อมูลการสถานทีท่ ่องเที่ยว
1. แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน
วั ด ไชโยวรวิ ห าร ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลไชโย อ าเภอไชโย เป็ น ที่
ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ หรือที่เรียกว่า “หลวงพ่อโต” เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สู ง 11 วา
1 ศอก 7 นิ้ว พระวิหาร มีรูปทรงแปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาล
ลายรดน้ าเป็ น รู ป เสี้ ย วกวาง เสาวิ ห ารด้ า นหน้ า -หลั ง พระวิ ห าร
มีขนาดใหญ่โตมาก ภายในพระอุโบสถผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรม
ฝี มื อ ช่ า งสมั ย รั ช กาลที่ 5 เป็ น เรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ที่ วิ จิ ต รงดงาม
นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้ประชาชนรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่
“พระสมเด็จเกษไชโย” พระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ

วั ด ขุ น อิ น ทประมู ล ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลอิ นทประมู ล อ าเภอโพธิ์ ทอง
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุ ดในประเทศไทยมีความยาว
50 เมตร เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมด
เหลื อแต่ เสาจึ งมองดู คล้ ายประดิ ษฐานบนโคกดิ น ชาวบ้ านจึ งเรี ย กว่ า
“โคกพระนอน”ด้านหน้ าพระประธานเป็ นลานกว้าง ด้านปลายพระบาท
เป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้านตะวันตกถัดจากถนนเป็นอาคารโบราณ
ตั้งอยู่ บนเนิ นสู ง บนเนิ นมีซากวิหารที่เหลื อแต่ผนังก่ออิฐและเจดีย์เล็ ก ๆ
2 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย

วั ด ป่ า โ ม ก ว ร วิ ห า ร มี พ ระวิ ห ารพระพุ ท ธ ไส ย า ส น์
เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแท้ มีรูปทรงหลังคา
เป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปสาเภา ไม่สูงมากนักเป็นหลั งคาลด 2 ชั้น
ต่อด้ว ยปีกนกด้านละ 2 แถบ มี 9 ห้ อง เจาะช่องหน้าต่างด้ า นละ
7 บาน ด้านหน้าเจาะเป็นประตู ทางเข้าประตูเขียนลายรดน้าลายพุ่ม
ทรงข้าวบิณฑ์ ก้านแย่งยอดพระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐปูนปั้นลงรัก
ปิดทองทั้งองค์ นอนตะแคงขวาแบบสีหไสยามีความยาวจากพระเมาลี
ถึงพระบาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรูปทรงกระบอก 3 ใบ
ลดหลั่นกันจากใหญ่ขึ้นไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์ จัดเป็นผ้าทิพย์ที่
มีลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด
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วั ด สี่ ร้ อ ย ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลสี่ ร้ อ ย อ าเภอวิ เ ศษชั ย ชาญ
ภายในบริ เ วณวั ด มี พ ระพุ ท ธรู ป ปางพระปาลิ ไ ลยก์ อ งค์ ใ หญ่
อยู่ ก ลางแจ้ ง สร้ า งเมื่ อ ปี พ .ศ.2452 องค์ พ ระท าด้ ว ยปู น
มีหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 21 เมตร อยู่ด้านหน้าพระอุโ บสถ
และเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ร้อย” หรือ “หลวงพ่อร้องไห้”
วัดต้นสน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง หน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว
สู ง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ ว ปิ ดทองค าแท้ ทั้ งองค์ มี โบสถ์ ศิ ลปะอยุธยา
ประดิษฐานหลวงพ่อดา พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี
วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จาลอง) และมีสมเด็จ
พระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้งบริเวณประตูทางเข้า

วัด เขียน ตั้งอยู่ ในท้องที่ตาบลศาลเจ้าโรงทอง อาเภอ
วิเศษชัยชาญภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธ ยา
ตอนปลายสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ

วั ด ท่ า สุ ท ธาวาส ตั้งอยู่ในท้อ งที่ อ าเภอป่าโมก เป็นวัด ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระ
อุ ปถั มภ์ เป็ นสถานที่ ประดิ ษฐานพระบรมราชานุ เ สาวรี ย์ ส มเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ
และเป็นสถานที่ตั้ง พลั บพลาที่ ประทั บกลางน้าภายในพระอุ โบสถ
มีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
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วั ดม่ วง ตั้ งอยู่ ในท้ องที่ ต าบลหั วตะพาน อ าเภอวิ เศษชั ยชาญ เป็ นที่
ประดิษฐานของ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ” ขนาดหน้าตัก
กว้าง 62 เมตร สูง 93 เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอร่าม ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
ถึง 16 ปี โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม
และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า บริเวณ
รอบ ๆ วัด มีรูปปูนปั้นพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจาลอง
เมืองนรก-สวรรค์ และเหตุการณ์สาคัญของค่ายบางระจัน

พระตาหนักคาหยาด ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลคาหยาด
อ าเภอโพธิ์ ท อง เจ้ า ฟ้ า อุ ทุ ม พรเป็ น ผู้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2310 ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช

วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ในตาบลหัวไผ่อาเภอเมืองอ่างทอง ภายในวัด
มีวิห ารจั ตุรมุขมีย อดบุษบกกลาง 5 ชั้น สู ง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร
ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานรูปหล่อ
หลวงพ่อสดวัดปากน้า (หลวงพ่อสด จันทสโร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุด
ในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

วั ดอ่ า งทองวรวิ หาร เป็ นพระอารามหลวงชั้ นตรี มี พ ระอุ โ บสถ
ที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบ
ซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้
กับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
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วั ด บ้ า นพราน อยู่ ใ นท้ อ งที่ ต าบลบ้ า นพราน อ าเภอ
แสวงหา เป็ น วัดเก่าแก่มีพ ระพุ ทธรู ป ศิล าแลง ประดิษฐานไว้
ในวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อไกรทอง”มีความศักดิ์สิ ทธิ์
สามารถคุ้มภัยผู้สักการะ

วั ด ส ร ะ เ ก ษ ตั้ ง อ ยู่ ที่ ต า บ ล ไ ช ย ภู มิ อ า เ ภ อ ไ ช โ ย
เดิมมีนามว่า“วัดเสาธงหิน” เป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึกได้ชัยชนะ
แล้วได้พักทัพที่วัดเสาธงหิน ได้สรงน้าสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัด
สระเกษ”
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3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และรายได้เฉลี่ยต่อคน ดังนี้
ตารางที่ 42 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

20,664
27,350
25,962
24,350
24,790
26,479
28,858
30,539
31,430

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
หน่(บาท)
วย : บาท
81,318
107,647
102,200
95,872
97,623
104,812
114,842
122,159
126,370

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 31,430 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 30,539 ล้ า นบาท ในปี ที่ ผ่ า นมา หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.32 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด ต่ อ หั ว
(Per Capita GPP) เท่ากับ 126,370 บาท เพิ่มขึ้นจาก 122,159 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83
แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2554 – 2562
บาท
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เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง
ในปี 2562 ขยั บ ตัว จากปี 2561 เล็ กน้อยเป็นผลมามาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยนอกภาคการเกษตร และ
ปัจจัยภาคการเกษตร เช่น จากปัจจัยภาคการเกษตร ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า
เท่ากับ 5,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561
ร้อยละ 3.62 เป็นผลสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยมากกว่าปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ามีเพียงพอต่อการ
เพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับมีแรงขับเคลื่อนจากการดาเนินนโยบาย และมาตรการด้าน
การเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทาให้การผลิตพืชหลายชนิดปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะ
ข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลัก และเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ และจากปัจจัยนอกภาค
การเกษตร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ปี 2562 ณ ราคาประจาปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,489 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 5.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐส่งเสริมให้ ภาคเอกชนขยาย
ฐานการผลิตให้มากขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนสร้างสถานที่เก็บสินค้ าขนาดใหญ่ในจังหวัดพิจาราณา
แผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ด้วย
เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
ตารางที่ 43 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามสาขาการผลิต 2557– 2562
หน่วย:ล้านบาท

สาขาการผลิต

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การประปาและการจัดการของเสีย
ภาคการบริการ
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอืน่ ๆ
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

r

2559

r

2560

r

2561

p

2562

3,904 4,692 5,520 5,729
3,904 4,692 5,520 5,729
3,904 4,692 5,520 5,729
20,771 19,573 18,864 19,961
9,018 9,788 9,846 10,051
1,199 1,153 1,248 1,908
5,181 4,901 4,051 4,877
455
470
539
520
54
61
67
64
13,512 14,169 15,059 15,650
1,056 1,071 1,036 1,103
3,329 3,732 4,328 4,604
1,375 1,483 1,510 1,489
30
33
37
40
270
311
319
366
1,934 1,945 2,026 1,977
988
924 1,023 1,112
4
7
9
9
54
66
53
53
1,132 1,185 1,295 1,310
1,868 1,848 1,771 1,808
1,098 1,160 1,269 1,332
98
115
137
163
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โครงสร้าง ณ ราคาประจ่าปี
2560r
16.4
16.4
16.4
77.47
34.2
5.13
16.64
2.21
0.28
49.5
3.50
16.05
4.45
0.09
0.79
6.46
3.43
0.02
0.19
4.35
8.50
4.06
0.32

2561r
18.15
18.15
18.15
81.21
32.37
7.76
19.84
2.12
0.26
49.49
3.91
12.67
4.68
0.12
0.78
7.03
3.70
0.02
0.22
4.72
7.67
4.34
0.34

2562p
18.23
18.23
18.23
84.37
31.98
8.95
19.41
2.22
0.27
49.79
4.26
13.19
5.12
0.12
0.61
7.85
3.96
0.02
0.21
4.85
7.32
4.54
0.39

หน้าที่ ๗๖

สาขาการผลิต
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

2559r

2560r

2561r

2562p

โครงสร้าง ณ ราคาประจ่าปี

2560r 2561r 2562p
275
289
242
285 1.01
1.05 1.08
26,434 28,648 30,419 31,430 100.00 100.00 100.00

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ปี 2564
เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2564 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -8.9 จากการหดตัวร้อยละ 25.4 ในปี ที่ผ่ านมา สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี 2564 ที่มีแนวโน้มหดตัว โดยมีปัจจัยจากการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการที่หดตัวในอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.0 ซึ่งหดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563
ด้ า นอุ ป ทาน (Supply) มี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2563 จากการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหดตัว ส่วนผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดด้านพืชเพิ่มขึ้น
ด้านอุปสงค์ (Demand) ภายในจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว
ในอัตราเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่
ร้อยละ -2.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ ((-3.6) – (-1.1)) หดตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามแรง
ผลักที่สาคัญ จากราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทาให้ประชาชนมี
กาลังซื้อลดลง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๗๗

3.1.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจภาพรวม
พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ปี 2562 ในภาพรวมของภาคกลาง พบว่า ผลิตภัณฑ์ภาค
(GRP) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.9 จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 ในปี 2561 เป็นผลจากการผลิตภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ 3.0 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 11.6 ในปี 2561 และการผลิตภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 0.8 เทียบ
กับที่ขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2561
แผนภูมิที่ 16 โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จาแนกตามสาขาการผลิตที่
สาคัญ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

การผลิต ภาคเกษตร ลดลงร้ อยละ 1.2 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 13.7 ในปี 2561 เป็นผลจากการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ลดลงร้อยละ 2.5 จากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในปีก่อน
หน้า ปัจจัยสาคัญมาจากการลดลงของการปลูกพืช โดยผลผลิตพืชหลักที่สาคัญลดลง ได้แก่ พืชผัก ข้าว อ้อย และ
สับปะรด ส่งผลต่อเนื่องให้การบริการทางการเกษตรลดลงเช่นกัน ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ชะลอตัวลง เป็นผลมาจาก
การเลี้ยงไก่เนื้อมีผลผลิตชะลอตัวลง และการประมงชะลอตัวลง ตามผลผลิตประมงทะเล
การผลิตภาคนอกเกษตร ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี 2561 เนื่องจาก
สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ลดลงร้อยละ 6.4 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตสิ่งทอ และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลดลง นอกจากนี้ สาขา
การผลิตอื่นที่ลดลง ได้แก่ สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ สาขาการก่อสร้าง สาขาการศึกษา สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า สาขากิจกรรมด้านสุขภาพฯ และสาขากิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ มีการผลิตลดลงร้อยละ 5.0 ร้อยละ
1.3 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 2.2 ตามลาดับ สาขาการผลิตที่ชะลอตัวลง ได้แก่ สาขา
การขายส่งและการขายปลีกฯ ขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.4 ในปีก่อนหน้ า สาขา
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.8 ในปี 2561 สาขา
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปีก่อนหน้ า
สาขาการบริหารราชการฯ ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2561 สาขาการทา
เหมืองแร่ และเหมืองหิน ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีก่อนหน้า และสาขาศิลปะ
ความบันเทิงและนันทนาการ ขยายตัวร้อยละ 19.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 20.6 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๗๘

ตามสาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาที่พักแรมและบริก ารด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 10.1 สาขาข้อมูล
ข่ า วสารและการสื่ อ สาร ขยายตั ว ร้ อ ยละ 24.9 สาขากิ จ กรรมการบริ ห ารและบริ ก ารสนั บ สนุ น อื่ น ๆ
ขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 3.8 ในปีก่อนหน้ า สาขาการประปา และการจัดการของเสี ย
ขยายตัวร้อยละ 8.5 และสาขากิจกรรมวิชาชีพฯ ขยายตัวร้อยละ 14.3
แผนภูมิที่ 17 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556 - 2562

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563

ตารางที่ 45 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้จาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562
จังหวัด
1. สระบุรี
2. สิงห์บุรี
3. ชัยนาท
4. อ่างทอง
5. ลพบุรี
6. พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งภาค

อัตราขยายตัวที่แท้จริง
2561
2562
1.5
1.6
3.7
0.4
7.8
1.5
3.5
0.9
0.0
0.2
0.7
-3.2
1.3
-0.9

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
2561
2562
28.6
29.7
3.2
3.3
4.1
4.2
3.5
3.6
12.8
12.9
47.8
46.3
100.0
100.0

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๗๙

แผนภูมิที่ 18 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจาแนกตาม
จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562
ล้านบาท

บาท

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจาปี 2562 ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทอง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (Gross Provincial Product) (GPP) เท่ากับ 31,430 ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อ
หัว (GPP per capita) เท่ากับ 126,370 บาท เป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มภาคกลาง และเป็นอันดับที่ 33 ของ
ประเทศ
ตารางที่ 46 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2561 (เรียงลาดับ)
อันดับที่

จังหวัด

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว

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

ลพบุรี
กาญจนบุรี
ตาก
นครสวรรค์
อ่างทอง
ขอนแก่น
ชัยนาท
นครราชสีมา

142,776
130,445
128,124
126,679
126,370
124,729
124,150
121,068

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 31,430 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 30,539 ล้ า นบาท ในปี ที่ ผ่ า นมา หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.32 ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด ต่ อ หั ว
(Per Capita GPP) เท่ากับ 126,370 บาท เพิ่มขึ้นจาก 122,159 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๘๐

ตารางที่ 47 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

20,664
27,350
25,962
24,350
24,790
26,479
28,858
30,539
31,430

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน
หน่(บาท)
วย : บาท
81,318
107,647
102,200
95,872
97,623
104,812
114,842
122,159
126,370

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภูมิที่ 19 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2554 – 2562
บาท

ล้านบาท

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๘๑

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) เพื่อนามาใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
SWOT Analysis: จุดแข็ง (Strengths)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
S1. มีพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสม ผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 678 กก./ไร่
กับการทาการเกษตร
ผลผลิตข้าวนาปรังประมาณ 765.6 กก./ไร่
(ที่มา:สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7,๒๕64)

S2. มี ศู น ย์ ร วมและกระจายสิ น ค้ า ๑. ตลาดกลางเกษตรสุวพันธุ์อ่างทอง (ตลาดจาหน่ายพืชผัก)
ทางการเกษตร เช่น พืชผัก ตลาดปลา ๒. ตลาดทรัพย์ทวี (ตลาดปลาน้าจืด)
นกกระทา และผลไม้
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ (หนองระหารจีน) ตาบลบ้านอิฐ
ทั้ ง ด้ า นการเกษตร ประวั ติ ศ าสตร์
อาเภอเมือง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ ตาบลสีบัวทอง อาเภอแสวงหา
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก
๔. สวนเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
๕. สวนมะม่วงส่งออก ตาบลสามโก้ อาเภอสามโก้
6. อินทร์โต ฟาร์มเมล่อน ตาบลศรีพราน อาเภอแสวงหา
7. บ้านทรงไทยโบราณที่สวยงาม ตาบลไผ่ดาพัฒนา อาเภอวิเศษชัยชาญ
8. หมู่บ้านทากลองที่ใหญ่สุดของประเทศ ตาบลเอกราช อาเภอป่าโมก
9. ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เอกลักษณ์เฉพาะ ของ ตาบลบางเจ้าฉ่า
อาเภอโพธิ์ทอง
10. ตลาดเก่าศาลเจ้าโรงทอง อาเภอวิเศษชัยชาญ
๑1. วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าน้อย อาเภอโพธิ์ทอง และ อาเภอวิเศษชัยชาญ
12. วัดไชโยวรวิหาร ตาบลไชโย อาเภอไชโย
13. วัดม่วง ตาบลหัวตะพาน อาเภอวิเศษชัยชาญ
14. วัดขุนอินทประมูล ตาบลอินทประมูล อาเภอโพธิ์ทอง
15. วัดสังกระต่าย ตาบลศาลาแดง อาเภอเมืองอ่างทอง
S4. มี เ ส้ น ทางคมนาคมทั้ ง ทางบก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ เส้นทางรถยนต์ 108 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
และทางน้า ที่เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ถนนหมายเลข 1 สายเอเชีย เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจจากจังหวัดอ่างทอง ไปยัง
แหลมฉบั ง นครสวรรค์ พิ ษ ณุ โ ลก และเส้นทางน้าจากแม่น้าเจ้ าพระยาถึง
ตลาดท่าเตียน มีระยะทางประมาณ 120 กม.นอกจากนี้ ระยะทางระหว่าง
อาเภอ-อาเภอภายในจังหวัดนั้น หมู่บ้านที่ไกลที่สุด มีระยะทางห่างจากศาลา
กลางจังหวัดอ่างทองเพียง ๓๗ กิโลเมตร (บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๙ ต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา )
S5. ภาคเอกชนมี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ มี การรวมกลุ่ มเครือข่ายการตลาด เช่ น บริษั ท ประชารัฐรักสามั คคีจั งหวัด
วางแผนการตลาดและการกระจาย อ่างทอง สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง
สินค้าจากชุมชน
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S6. เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ มี จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยและใน
ศักยภาพ
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยา มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วนาปี ปี 2563/2564 จ านวน
259,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.80 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ปลูกข้าวนา
ปรัง 57,691 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.27 ของพื้นที่การเกษตร เกษตรกร
สามารถปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าวนาปี อาศัยน้าฝนตาม
ธรรมชาติและน้าชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้าจากแหล่งน้า
ชลประทานและแหล่งน้าอื่น ๆ ทาให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้
2-3 ครั้งต่อปี
ด้านปศุสัตว์ ที่สาคัญในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่
เป็ดไข่ นกกระทา สุกร โคเนื้อ และ แพะเนื้อ
ด้านประมง ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุน
เพิ่ม เช่น ปลาทับทิม ปลาสวาย-เทโพ
(ที่มา:สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง,2564)

S7. มีโครงการตามพระราชดาริเพื่ อ ๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ (หนองระหารจีน) ตาบลบ้านอิฐ
การแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ อาเภอเมือง
ประชาชน
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ ตาบลสีบัวทอง อาเภอแสวงหา
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ตาบลสายทอง อาเภอป่าโมก
4. โคก หนอง นา โมเดล
5. โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง
6. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
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ข้อความ
W๑. เกษตรกรยั ง ไม่ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมการใช้ สารเคมี กาจั ด แมลง
การใช้ น้ าในช่ วงฤดู แล้ ง และการเผา
วัสดุทางการเกษตร รวมถึงผลตอบแทน
ด้ านราคาของสิ นค้ าเกษตรปลอดภัย
ไม่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป ทา
ให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกรน้อย
W๒. ประชาชนยั งไม่ ตระหนั กในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมดู แลสุ ขภาพ ที่
ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ความดัน)
เพิ่มขึ้น

SWOT Analysis: จุดอ่อน (Weaknesses)
ข้อมูลสนับสนุน
เกษตรกรบางส่วนขาดความพร้อมที่จะนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาปรับ
ใช้ในการทาการเกษตร ซึง่ การใช้สารเคมีจึงเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจาก
สามารถจั ด ซื้ อ จั ด หาได้ ง่ า ยและมี วิ ธี ใ ช้ ไ ม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น อี ก ทั้ ง เกษตรกร
บางส่ ว นมีพ ฤติ กรรมการปลู กพืช เกินกว่ า ที่ กรมชลประทานกาหนด ท าให้
ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการทาการเกษตร รวมถึง กระบวนการการรับรอง
มาตรฐาน GAP มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมี ค่าใช้จ่ายต้นทุนสูง ทาให้การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับความสนใจจากเกษตรกรน้อย
ผลการวินิจฉัยการเสียชีวติ
ปี
2559
2560
2561
2562
2563

จานวน
ประชากร
282,995
282,404
281,187
280,435
279,653

มะเร็ง
ทั่วไป
340
342
393
373
354

หลอดเลือด
สมอง
200
173
185
373
354

หัวใจขาดเลือด
205
137
150
373
354

อุบัติเหตุจาก
การขนส่ง
85
68
77
69
59

เบา
หวาน
49
48
62
43
39

(ที่มา:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,๒๕64)
ตารางจานวนคนพิการ

W3. จานวนคนพิการเพิ่มขึ้นส่งผลให้
เงินที่ใช้เพื่อช่วยเหลือคนพิการเพิ่มขึ้น

ปี
2560
2561
2562
2563
2564

เพศชาย
4,617
4,719
4,796
4,897
4,895

เพศหญิง
4,018
4,132
4,211
4,351
4,366

รวม
8,635
8,851
9,007
9,248
9,261

(ที่มา:ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ,วันที่ 30 กันยายน ๒๕64)

W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองจากการขนส่งทรายที่ อาเภอเมืองอ่างทองและอาเภอป่าโมก
(ฝุ่นละออง และกลิ่น) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็น การเกิดอุทกภัยในปี 2564 ทาให้เกิดน้าท่วมหลายอาเภอ
แอ่งกระทะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุทกภัยซ้าซาก
W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่
เพียงพอต่อจานวนแรงงานในจังหวัด
อ่างทอง จึงทาให้แรงงานในจังหวัด
ต้องออกไปทางานจังหวัดข้างเคียง

ตารางจานวนแรงงานที่ต้องการจัดหางาน
สถานภาพ
แรงงาน
ผู้ว่างงาน
อัตราการว่างงาน
(ค่าเฉลี่ยจังหวัด)

ข้อมูลเฉลี่ยรายปี
2558

2559

2560

2561

2562

2563

2,313

3,009

2,030

1,333

1,644

3,508

1.65

2.08

1.43

0.95

0.99

1.65

(ที่มา:สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง,๒564)

W7. สถานประกอบการที่พักแรม ไม่
มีศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการ
จัดประชุมขนาดใหญ่

จานวนโรงแรมในจังหวัดอ่างทองที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีทั้งหมด
33 แห่ง 725 ห้อง (ห้องพักขนาดเล็กและสิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ
เช่น อาหารเช้า สระว่ายน้า ห้องสัมมนา ประชุม จัดกิจกรรม ฯลฯ)
(ที่มา: กรมการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2564)
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W8. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัด
อ่างทองไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการใน
จังหวัด
W9. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกัก
เก็บน้าเป็นของตนเอง ต้องอาศัยน้า
จากชลประทานเป็นหลัก

แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทางาน มีจานวนรวมทั้งสิ้น 3,117 คน
(ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง,2564)
เกษตรกรที่ ท าการเกษตรในช่ วงฤดู แล้ ง มี การใช้ น้ าในปริมาณที่ มาก อี กทั้ ง
เกษตรกรในจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้าสารองส่วนตัว จึงทาให้ปริมาณ
น้าไม่เพียงพอต่อการทาเกษตร
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SWOT Analysis: โอกาส (Opportunities)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
พัฒนานวัตกรรม เช่น จัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับ แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
ระบบบริหารจัดการน้าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map - นโยบายเร่งด่วนที่ ๔
กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรในสินค้าสาคัญ
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
น้า ขยะ มลพิษต่างๆที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
- นโยบายที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
- นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
- นโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่
O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
ทั้งในและนอกประเทศ
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
- นโยบายเร่งด่วนที่ ๓ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
รัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบ แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
บริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการ - นโยบายเร่ง ด่ว นที่ 2 การปรับปรุง ระบบสวัสดิการ
ในแต่ละระบบ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
แห่งชาติ
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
- นโยบายเร่งด่วนที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
-นโยบายที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
O7. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ของเศรษฐกิจดิจิทัล
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :
- นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19

1. โครงการคนละครึ่ง
2. โครงการเราชนะ
3. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
4. โครงการ ม.33 เรารักกัน
5. โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้
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SWOT Analysis: อุปสรรค (Threats)
ข้อความ
ข้อมูลสนับสนุน
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาสูง
๑. ค่าแรงขั้นต่าของจังหวัดอ่างทอง ๓20 บาท/วัน
๒. สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีแนวโน้มสูงขึ้น
๓. ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น
4. ต้นทุนผันแปรสูงขึ้น เช่น ค่าน้ามัน ค่าไฟฟ้า
T2. ระบบการรั บ รองการตรวจสิ น ค้ า เกษตร จากข้อมูลการวิเคราะห์แผนชุมชน จังหวัดอ่างทอง พบว่า
ปลอดภัย (มาตรฐาน GAP ด้านพืช) ไม่เพียงพอ ๑. การเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงสินค้าเกษตร
ต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความยุ่งยาก
ปลอดภัยไปยังแหล่งจาหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน
และต้นทุนสูง
ตลาดสีเขียว ยังมีต้นทุนที่สงู และเป็นสิ่งสาคัญของผู้ขายกับ
ผู้ประกอบการของภาคเกษตรในจังหวัดอ่างทอง
2. สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึง่
เป็นขบวนการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมบูรณาการ
ท างานส่ ง เสริม ร่ว มกัน เพราะนอกจากการเพาะปลู กสิ น ค้ า
เกษตรปลอดภัยนั้นยากและต้นทุนค่อนข้างสูงและผลตอบแทน
จู ง ใจที่ แตกต่ า งกว่ า สิ น ค้า เกษตรทั่ ว ไปไม่ ชั ด เจนเท่ า ไหร่ นั ก
ทาให้เกษตรกรไม่ค่อยสนใจการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
3. ตลาดในประเทศยังไม่ยั่งยืนมากเพราะผู้บริโภคในประเทศยังไม่
ค่อย ตระหนักถึงความสาคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัยมากนัก
ยิ่งไปกว่านัน้ ปัญหาในอนาคตทีม่ ีแนวโน้มการถ่ายโอนงานรับรอง
มาตรฐาน GAP ไปให้เอกชนทาแทนนัน้ มองว่าค่าใช้จ่ายการ
ตรวจรับรอง GAP น่าจะสูงขึ้นและเป็นการผลักภาระต้นทุนไป
ให้เกษตรกรเกินไป เมื่อใดโอนไปให้เอกชนรับรองสินค้าตลาด
ต่างประเทศอาจจะจาเป็นต้องขอความร่วมมือบริษัทส่งออกใน
การช่วยเกษตรกร แต่สินค้าสาหรับตลาดในประเทศคงจะเป็น
ปัญหาในเรื่องต้นทุนที่สูงขึน้ และโครงการในอนาคตของจังหวัด
นาร่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มจังหวัด
- พืชผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีจานวน 127 แปลง
- ไม้ผลทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีจานวน 60 แปลง
(ที่มา:สานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง,วันที่ 24 มกราคม ๒๕
65)
T3. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผัน การเกิดภัยแล้งและอุทกภัยส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัด
ผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง โดยตรง
อุทกภัย และโรคระบาด
T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๖4 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.91
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต่อประชากรรวมของประเทศไทย
(ที่มา:สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,2564)
T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อัตราการว่างงานค่าเฉลี่ยจังหวัด ปี 2563 เท่ากับ 1.65
(ที่มา:สานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง,๒564)
ส่งผลให้แรงงานตกงานจานวนมาก
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T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่งผลทาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง
และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม
T7. ผั งเมื องจั งหวั ดอ่ างทอง มี ข้อจ ากัดต่ อการ
จัดตั้งโรงงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทาให้ร้านค้า
ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดขายของได้ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด
พรบ. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง, พรบ.ผังเมืองชุมชนโพธิ์ทอง,
พรบ.ผังเมืองชุมชนป่าโมก, พรบ.ผังเมืองชุมชนเมืองอ่างทอง
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ภาพรวมของสภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
S1. มี พื้ น ที่ แ ละทรั พ ยากรที่ เ หมาะสมกั บ การท า O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
การเกษตร
และพัฒนานวัตกรรม เช่น จัดพื้นที่การเกษตรให้
สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้าและคุณภาพของ
ดินตาม Agri-Map กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกร
ในสินค้าสาคัญ
S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร เช่น O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ
พืชผัก ตลาดปลา นกกระทา และผลไม้
สิ่งแวดล้อม เช่น น้า ขยะ มลพิษต่างๆที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค
S3. มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ด้ า น O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของ
การเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้าที่เชื่อม O๔. นโยบายของรั ฐบาลในการเพิ่ มรายได้ จากการ
ต่อพื้นที่เศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาด O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตร
และการกระจายสินค้าจากชุมชน
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน และ
เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ
S6. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ
S7. มีโ ครงการตามพระราชด าริ เ พื่ อการแก้ ปัญ หา O7. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและ
ความเดือดร้อนของประชาชน
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด-19
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W๑. เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดแมลง การใช้น้าในช่วงฤดูแล้ง และการ
เผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงผลตอบแทนด้านราคา
ของสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างจากสินค้าเกษตร
ทั่วไป ทาให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับความ
สนใจจากเกษตรกรน้อย
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้อง ทาให้จานวนผู้ป่วย
และเสียชีวิต ด้วยโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน)
เพิ่มขึ้น
W3. จานวนคนพิการเพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินที่ใช้เพื่อ
ช่วยเหลือคนพิการเพิ่มขึ้น
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และ
กลิ่น) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้าซาก
W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจานวน
แรงงานในจังหวัดอ่างทอง จึงทาให้แรงงานในจังหวัด
ต้องออกไปทางานจังหวัดข้างเคียง
W7. สถานประกอบการที่พักแรม ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่
W8. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัดอ่างทองไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัด
W9. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้าเป็นของ
ตนเอง ต้องอาศัยน้าจากชลประทานเป็นหลัก

อุปสรรค (Threats)
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาทีส่ ูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย
(มาตรฐาน GAP ด้านพืช) ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความยุ่งยาก และต้นทุน
สูง
T๓. สภาพแวดล้ อม และภูมิอากาศที่มีความผั นผวน
ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย
และโรคระบาด
T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
T5. การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
ส่งผลให้แรงงานตกงานจานวนมาก
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่งผลทาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง และ
ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม
T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจากัดต่อการจัดตั้ง
โรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๙๐

วิเคราะห์ TOWS Matrixแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดทากลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix
1.The SO Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาส
2.The WO Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส
3.The ST Strategy: จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
4. The WT Strategy : จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสมกับการทาการเกษตร
S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผัก ตลาดปลา
นกกระทา และผลไม้
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทัง้ ด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้าที่เชื่อม
ต่อพื้นที่เศรษฐกิจ
S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน

โอกาส (Opportunities)
O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม เช่น จัดพื้นทีก่ ารเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้า
และคุณภาพของดินตาม Agri-Map กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรใน
สินค้าสาคัญ
O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น น้า ขยะ
มลพิษต่างๆที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ
O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยัง
ชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ
O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
O7. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัล
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

กลยุทธ์การเติบโตหรือขยายตัว
(Growth Strategies)
The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบ
จากโอกาส
กลยุทธ์ SO
S1 O1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
แบบ People Life Styleเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร
S2 O7: พัฒนาตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตรแบบครบวงจร divide
sale border ตามลักษณะของผู้บริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ
S2 O3 : พัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างทักษะแรงงาน (Skilled
Worker) ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
บริการและการท่องเที่ยว
S5 O1: วางแผนและพัฒนาการเพาะปลูกสินค้าเกษตรตามลักษณะ
ของผู้บริโภค เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตร divide sale
border
S3 O4 : จากปากต่อปากผ่านเทคโนโลยี (making lengthy
friends) ด้วยการ ปัจจัยภายในสู่ภายนอก กิจกรรมการท่องเที่ยว
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มรายได้
และจานวนนักท่องเที่ยว
S3 O6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๙๑

จุดอ่อน (Weaknesses)
W๑. เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดแมลง
การใช้น้าในช่วงฤดูแล้ง และการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึง
ผลตอบแทนด้านราคาของสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างจากสินค้า
เกษตรทั่วไป ทาให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรน้อย
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ที่ถูกต้อง ทาให้จานวนผูป้ ่วยและเสียชีวติ ด้วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน
ความดัน) เพิ่มขึ้น
W3.
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น) ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยซ้าซาก
W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจานวนแรงงานในจังหวัด
อ่างทอง จึงทาให้แรงงานในจังหวัดต้องออกไปทางานจังหวัดข้างเคียง

โอกาส (Opportunities)
O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม เช่น จัดพื้นทีก่ ารเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้า
และคุณภาพของดินตาม Agri-Map กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรใน
สินค้าสาคัญ
O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น น้า ขยะ
มลพิษต่างๆที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ
O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยัง
ชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ
O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation)
The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์
จากโอกาส
W1 O1 : เสริมสร้างการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบ
วงจร
W1 O๒ : ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
W๑ O๔ : สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร ด้วยการ พัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style
W๒ O5 : ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ลดภาระสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
W๓ O5 : จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ บรรเทาภาวะ
ซึมเศร้า
W๓ O๓ : พัฒนาหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมให้กับประชาชนที่ไม่
สมัครใจทางาน(ประชากรที่เลือกงาน)
W3 O๑ : พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุม ประชากร
เข้าถึงแหล่งน้าประปาไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต คมนาคม
สะพาน
W4 O๒ : ส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมขยะ
สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมน้าลงสู่แม่น้า เอกชนและ ครัวเรือนที่สร้าง
อาคารที่พักแต่ไม่ทาท่อระบายน้าทิ้งให้ถูกสุขลักษณะ ฝุ่นละออง
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

O7. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัล
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๙๒

จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสมกับการทาการเกษตร
S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผัก ตลาดปลา
นกกระทา และผลไม้
S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทัง้ ด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้าที่เชื่อม
ต่อพื้นที่เศรษฐกิจ
S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน

อุปสรรค (Threats)

กลยุทธ์ผสมผสานระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม
The ST Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
S1 T๑ : ส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้วิถีการทาเกษตรด้วยทุนเดิมที่มี
จาก “เกษตรกรต้นแบบ” เพื่อลดต้นทุนการผลิตผนวกกับ T๓.
ส่งเสริมการการใช้นวตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่การเป็น วิสาหกิจชุมชน ทาให้
กาหนดข้อต่อรองทางการค้า และ การลงทุน ผนวกกับ S5
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการ SME
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปรับทัศนคติพัฒนาpackaging
ของสินค้าแต่ละประเภท ให้เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
S4 T3: กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมปรับปรุง
เส้นทางคมนามคมทางน้าที่ทาให้เกิดการทรุดตัวของดินบริเวณ
เส้นทางน้า ลดความความเสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมและเกิดปัญหา
อุทกภัยซ้าซากเพื่อการบริหารจัดการน้าแบบยั่งยืน
S5 T5 :กลยุทธ์ ส่งเสริมตลาดเชิงรุกพัฒนาแผนการตลาดที่
เหมาะสมกับสินค้าของจังหวัดอ่างทอง และเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภค

T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาสูง
T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย (มาตรฐาน GAP
ด้านพืช) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความยุ่งยาก และ
ต้นทุนสูง
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาด
T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจั งหวัดอ่างทอง มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานตกงาน
การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost
จานวนมาก
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทาให้เศรษฐกิจใน Advantage) เป็น หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ภาพรวมของจังหวัดลดลง และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจากัดต่อการจัดตั้งโรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๙๓

จุดอ่อน (Weaknesses)

The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค
W๑. เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดแมลง
W1 T2 : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
การใช้น้าในช่วงฤดูแล้ง และการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึง
ด้านพืชปศุสัตว์ ประมงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
ผลตอบแทนด้านราคาของสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างจากสินค้า W3T3 : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้า
เกษตรทั่วไป ทาให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับความสนใจจาก
ท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้าซาก
เกษตรกรน้อย
W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ
การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน
ที่ถูกต้อง ทาให้จานวนผูป้ ่วยและเสียชีวติ ด้วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน
ความดัน) เพิ่มขึ้น
(Cost Advantage) เป็น หลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จาก
W3.
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น) ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยซ้าซาก
W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจานวนแรงงานในจังหวัด
อ่างทอง จึงทาให้แรงงานในจังหวัดต้องออกไปทางานจังหวัดข้างเคียง

อุปสรรค (Threats)
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาสูง
T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย (มาตรฐาน GAP
ด้านพืช) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความยุ่งยาก
และต้นทุนสูง
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาด
T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานตกงาน
จานวนมาก
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลทาให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจังหวัดลดลง และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม
T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจากัดต่อการจัดตั้งโรงงาน
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๓.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 -2570)
๓.๒.๑ วิสัยทัศน์
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
๓.๒.๒ พันธกิจ
1. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพ
2. กากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วย
ระบบเทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
• เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการลงทุนและการประกอบการตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
• กลยุทธ์ / โครงการ
กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริม
ผู้ประกอบการใน
ด้านการลงทุนและ
การประกอบกิจการ
ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด
• โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
โดยใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R
และตลาดดิจิตอล

2566

ปีงบประมาณ
2568
2569

2570

1.1190
1.7702

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ 0.2110
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
• โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ ประจาจังหวัดอ่างทอง

2567

หน่วย : ล้านบาท

0.2110

0.2110

0.2110

0.2110

0.4550

0.4550

0.4550

0.4550

0.4550

0.2840

0.2840

0.2840

0.2840

0.2840
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กลยุทธ์

โครงการ

• โครงการการแปรรูปสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
(OPOAI-C)
กลยุทธ์ที่ ๒
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
บูรณาการกับ
จังหวัด
หน่วยงานในพื้นที่ใน • โครงการ..................
การพัฒนาธุรกิจ
• โครงการ..................
ภาคอุตสาหกรรม
โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และ
บูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่
• โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทา
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด

2566
0.1486

2567
0.1486

ปีงบประมาณ
2568
2569
0.1486 0.1486

2570
0.1486

0.0300

0.0300 0.0300

0.0300

0.0300

0.0600

0.0600 0.0600

0.0600

0.0600

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• เป้าประสงค์

เพื่อกากับดูแลสถานประกอบการให้ดาเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

สถานประกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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• กลยุทธ์ / โครงการ
หน่วย : ล้านบาท
กลยุทธ์

โครงการ

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาระบบกลไกใน
การกากับดูแล
ภาคอุตสาหกรรมให้
ดาเนินการตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด
• โครงการ..................
• โครงการ..................

กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มี
การพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ
จังหวัด
• โครงการ..................
• โครงการ..................

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

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

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม
• โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม

0.0230 0.0230

0.0230

0.0230

• โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

0.0072 0.0072

0.0072

0.0072 0.0072

0.0282 0.0282

0.0282

0.0282

• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
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0.0230

0.0282

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

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

เพื่ อ ด าเนิ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ
SMEs วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน(OTOP) ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่
ให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี
นวัตกรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
และการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนรวมถึ ง การพั ฒ นาด้ า น
การตลาดให้ทันสมัยโดยการเพิ่มช่องทางการจาหน่ าย
สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิด
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ SMEs
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน(OTOP) ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ให้ มี ความ
เข้ ม แข็ ง โดยใช้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเทคโนโลยี
นวัตกรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2.เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การแปรรู ป สร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารหรื อ ยกระดั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP และการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย
ผลผลิต
1.ผู้ ประกอบการ SMEs และวิส าหกิจชุมชน ผู้ ผ ลิ ต
สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน (OTOP)
ตลอดจนเกษตรกร ในจั ง หวั ด อ่ า งทองที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมี เ ครื่ อ งมื อ และได้ รั บ ความรู้ใ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
2.ผู้ ป ระกอบการ SMEs และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผู้ ผ ลิ ต
สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน (OTOP)
ตลอดจนเกษตรกร ในจั ง หวั ด อ่ า งทองมี ช่ อ งทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๙๘

ผลลัพธ์
1.เกิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี
2.ผู้ ป ระกอบการ SME ภาคเกษตรอุ ต สาหกรรมมี
ความรู้ ความเข้ า ใจ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า
และผลิ ตภัณฑ์ ท้ อ งถิ่น และชุ มชน(OTOP) ตลอดจน
เกษตรกร ในจั ง หวั ด อ่ า งทองที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
สามารถเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ปี

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
(OTOP)โดยใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
งบประมาณ 650,000 บาท
2.“คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่
ชุมชน”งบประมาณ 469,000 บาท
1,119,000 บาท

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

๙. งบประมาณ
๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๙๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้
นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาดดิจิตอล

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

เพื่อนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้
จากการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอ่างทองมาต่อยอด
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยหลั ก การ 4Rสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้
ผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดทาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาด
ดิจิตอลเพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ ม
โดยนาผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่( Value
Creation)สร้างผู้ ประกอบรายใหม่ (New Start-up)
สร้างงาน สร้างรายได้เกษตรกรให้ เพิ่ มขึ้น และช่ว ย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้
จากการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอ่างทองมาต่อยอด
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยหลั ก การ 4Rสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้
ผลิตภัณฑ์

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
จานวน 100 ชิ้น ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จานวน 3ผลิตภัณฑ์
เช่น สิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปปลา/สิ่งเหลือใช้จาก
การแปรรูปพืชผัก/สิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปผลไม้
2. กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผู้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ นางานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เกิดผู้ประกอบการใหม่
(New Start-up)ไม่น้อยกว่า 1 ราย
3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และ
การตลาดดิจิตอล จานวน 50 ราย
ผลลัพธ์
1. เกิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี
2. ผู้ ป ระกอบการ SME ภาคเกษตรอุ ต สาหกรรมมี
ความรู้ ความเข้ า ใจ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๐๐

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

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

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2568
(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
1. อบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้
นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4Rและการตลาดดิจิตอล
(Digital Marketing) งบประมาณ 96,200
2.ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม
และสถานประกอบการ Best Practice
งบประมาณ 102,600
3.จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมงบประมาณ 1,571,400
1,770,200 บาท

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

๙. งบประมาณ
๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๐๑

1. ชื่อ
โครงการ
๒.
ความสาคัญ
ของโครงการ
หลักการและ
เหตุผล

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๓.
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. สนับสนุนให้มีการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้หลักการทางวิชาการที่เหมาะสม
สาหรับสินค้า OTOP
3.ส่งเสริมและผลักดันให้สินค้า OTOP ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสามารถรักษาคุณภาพและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การผลิต
อย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้ผู้ผลิตมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรการเฝ้าระวัง
คุณภาพ
5.เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานอื่นๆ เช่น
มอก.
6.เพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศสาหรับการดาเนินงานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.เพื่อผลักดันงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่จังหวัด

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่ น เพื่อผลิตจาหน่ายสู่ตลาด
ผู้ บ ริ โ ภค ฉะนั้ น โครงการมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน สมอ. จึงเป็นแนวทางที่ส อดคล้ องและ
สนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้ บริโ ภค ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

๔. ผลผลิต
4.1 เป็นการสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้ทาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนด้านการตลาด
และผลลัพธ์ โดยการให้เครื่องหมายรับรองซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับการผลิตต่อไป
ของโครงการ
4.2 เป็นการสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ผ่านการรับรองเพื่อสามารถแสดงสัญลักษณ์
4.3 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะในโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ
4.4 เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด ให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือของผู้ซื้อในและ
ต่างประเทศ
๕. ตัวชีว้ ัด
ร้อยละ 80 ของจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ความสาเร็จ และได้รับการตรวจรับรอง มผช.ต่อจานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรองและได้รับการตรวจ
ของโครงการ รับรองมาตรฐาน
๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประเด็นพัฒนา

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๐๒

จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
๘. กิจกรรมที่ 1. การให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จานวน 30 คาขอ
สาคัญ
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)
2. การตรวจติดตามผลการรักษาคุณภาพมาตรฐาน จานวน 9ราย
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 –30 มิถุนายน 2566)
3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
๙.
งบประมาณ
๑๐.
ผู้รับผิดชอบ
๑. ชื่อ
โครงการ
๒.
ความสาคัญ
ของโครงการ
หลักการและ
เหตุผล

จานวน 211,000.- บาท ประกอบด้วย
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จานวนเงิน 175,968.- บาท
- งบดาเนินงาน จานวนเงิน 35,032.- บาท
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในส่ ว นภู มิ ภ าคของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของ
กระทรวงอุ ต สาหกรรมในส่ ว นภู มิ ภ าคสามารถตอบสนองต่ อ นโยบายของรั ฐ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ประกอบการและประชาชนได้จึงต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ
กฎหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมสร้างประสบการณ์นอกสถานที่ตลอดจนการสารวจ
ให้บริการข้อมูลและคาปรึกษาแนะนาเพื่อให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันซึ่ ง
ก าหนดด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อ่ า งทองอั น จะน าไปสู่ เ ป้ า หมายของการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุกระดับสามารถพร้อมรับ
กับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนที่มีความรุนแรงมากขึ้นในภาวการณ์ที่ประเทศไม่สามารถ
หลี กเลี่ ย งการถูก กระทบจากมาตรการด้านสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างไม่เ ป็นธรรมจากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่ างๆและจากการที่ศูนย์กลางอานาจเศรษฐกิจที่จะย้ายมาอยู่ที่
เอเชียในอนาคตอันใกล้นี้โดยการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจะสอดคล้องกับนโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้ง
ในกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๐๓

๓.
3.1 เพื่อพัฒ นาและส่ งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้ ส อดคล้ องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ของประเทศรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด
ของโครงการ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในระดั บ
จังหวัดในการดาเนินธุรกิจเฉพาะทาง
3.3 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้ มีโ ครงสร้างการผลิ ตที่สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนโดยสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพ
สู ง ขึ้ น ลดการพึ่ ง พาเศรษฐกิ จ นอกประเทศในปั จจุ บั นที่ มี ความอ่ อนไหวต่ อความผั นผวนของ
เศรษฐกิจโลก
3.4 ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด
3.5 ส่งเสริมการผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
๔. ผลผลิต
4.1 สามารถพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
และผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ของประเทศรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดอ่างทอง
ของโครงการ
4.2 สามารถให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้มีขีด
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
4.3 สามารถส่งเสริมพัฒ นาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดั บจังหวัดให้ มีโ ครงสร้างการผลิ ต ที่
สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิต
ภาพสูงขึ้น
4.4 สามารถส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัดให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.5 ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมและผู้ ผ ลิ ต อุ ต สาหกรรมชุ ม ชนให้ ค วามส าคั ญ และใช้
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันส่งผลดีต่อลูกค้าที่เป็นผู้อุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศ
๕. ตัวชีว้ ัด
ตัว ชี้วัดระดับ ผลผลิ ต(Output) : ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ความสาเร็จ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัด อ่างทอง ได้รับความรู้ด้าน
ของโครงการ วิชาการกฎหมายประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับบริการคาปรึกษา
แนะนาเฉพาะราย
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้นาความรู้ประสบการณ์คาปรึกษาแนะนาและข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์รวมทั้งได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
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๘. กิจกรรมที่
8.1 ออกเยี่ ย มเยี ย นพบปะผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ศึ ก ษาส ารวจและวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
สาคัญ
อุตสาหกรรมในจังหวัดจานวน 100 ราย
8.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการกฎหมายและศึกษาดูงานจานวน 100 ราย
8.3 ให้ คาปรึ กษาแนะนาเบื้ อ งต้น และเชิงลึ กเฉพาะทางในการออกเยี่ย มพบปะและให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ประกอบการณสถานประกอบการจานวน 215 ราย
8.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด
จานวน 215 ราย
8.5 บริหารโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และติดตามประเมินผล
๙.
งบประมาณ

จานวน 455,000.- บาท ประกอบด้วย
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ จานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงินจานวน
360,000.- บาท
- งบดาเนินงาน จานวนเงิน 95,000.- บาท

๑๐.
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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๑. ชื่อโครงการ

โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจาจังหวัดอ่างทอง

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดล Thailand
4.0 เพื่ อ ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี
เป้าหมายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศตามโมเดล Thailand 4.0เพื่อปรับเปลี่ยนวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศให้ทีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดีและ
มีความสมดุลมากขึ้น สร้างความแข็งแรงจากภายใน
(Local Economy) เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ เวที เ ศรษฐกิ จ
ระดับโลกผ่านกลไกประชารัฐในการขับเคลื่ อน เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลก คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุน
พัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้
ความช่ ว ยเหลื อ เงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนา
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยดาเนินงาน
ผ่านกลไกประชารัฐ และความร่ว มมือจากหน่ว ยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอี
ที่มีศักยภาพ
2 . เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ ป ระกอบการให้ มี ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ
สูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนและดาเนินงานอื่นๆ ที่เป็น
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการตามที่คณะ
กรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
3. เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงิ น ทุ น รวมถึ ง สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการที่เป็น นิติบุคคลให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถสูงขึ้น สามารถต่อยอดพัฒ นาธุร กิจ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างเอสเอ็ มอี ที่เ ข้ มแข็ง บนฐานนวัต กรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล
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3. เพื่อช่ว ยให้ เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่ งเงินทุน และมี
ความสามรถด้านการแข่งขัน
4. เพื่ อ บริ ห ารจั ด การกองทุ น เอสเอ็ ม อี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมั่นคง
๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. อัตราการขยายตัวของรายได้เอสเอ็มอีที่ได้รับ
เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. อัตราผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของเอสเอ็มอีได้รับ
เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15
4. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ได้เงินกู้ต่อเอสเอ็มอี
เป้าหมาย ตามแผนประจาปีของกองทุน ไม่น้อยละ
80
5. ปริมาณวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติของ
กองทุนต่อวงเงินสินเชื่อเป้าหมายตามแผนประจาปี
ของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้เพื่อผลิต
สาหรับการส่งออกต่อเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10
7. ผลการประเมินการดาเนินงานของกองทุน
โดยกระทรวงการคลัง อยู่ในระดับคะแนนไม่ต่ากว่า
4.0 ในทุกมิติ
8. อัตราการพิจารณาสินเชื่อ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
9. สัดส่วนของลูกหนี้ที่ชาระคืนเงินต้นเมื่อครบ
กาหนดชาระคืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10. อัตราหนี้ค้างชาระต่อเงินต้นคงเหลือ ไม่เกินร้อย
ละ 15
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
12. จานวนคาขอที่ใช้ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อเกิน
จากเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10 จากคาขอ
ทัง้ หมด
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13. จานวนคาขอที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ใช้ระยะ
เวลาการเบิกจ่ายเงินเกินจากเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน
ร้อยละ 10 จากคาขอทั้งหมดตามเงื่อนไขของกองทุน
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

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

๙. งบประมาณ

จานวน 284,400.- บาท ประกอบด้วย
- ค่าจ้างบุคลากร จานวนเงิน 165,000.- บาท
- งบดาเนินงาน จานวนเงิน 119,400.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
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๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการ การแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C)
ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดทั้งโอกาสและความ
ท้าทายของประเทศไทย ทั้งในส่ วนภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศในยุคที่มีการแข่งขัน
สูงให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
Thailand 4.0 ที่ทางรัฐ บาลได้ใช้โ อกาสดังกล่ า วใน
การปรั บ เปลี่ ย นก าหนดเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ประเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ซึ่ ง นโยบาย
Thailand 4.0 มุ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของอุ ตสาหกรรมหลั กที่ มี ความสอดคล้ องกั บ
ความสามารถของประเทศไทยและความต้องการของ
ตลาดโลก และมีกลไกประชารัฐเป็นกลไกขับเคลื่ อน
จากนโยบายดังกล่าว ภาคเอกชนและประชาชนต้ อง
ปรับตัว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ซึ่งภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากประชาชนส่ วนใหญ่กว่าร้อยละ 45
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม และประเทศไทยมี ความ
ได้เปรียบในสภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตรยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล
และผลผลิ ตมีคุณภาพต่ า ล้ นตลาดทาให้ มีราคาตกต่ า
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีค่อนข้าง
ต่า ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการ
รักษาคุ ณภาพหรื อแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรเพื่ อ
สร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม ให้ เป็ นสิ นค้ าอุ ตสาหกรรมเกษตรที่ มี
มูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิ ต ผลทางการเกษตรของประเทศและกระทรวง
อุ ตสาหกรรมเป็ นเจ้ าภาพในการพั ฒนาและยกระดั บ
สิ นค้าเกษตรให้ กับกลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มวิสาหกิจชุมชน
การเกษตรในลักษณะของฝากและของที่ระลึก ที่เชื่อมโยง
กับภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้ง
สามารถให้วิสาหกิจชุมชนหรือ SMEs คนตัวเล็ก สามารถ
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ใช้ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในการสร้ างสรรค์
คุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถใช้
ช่องทางการตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerceเชื่อมโยง
การค้าขายสู่สากลโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้
ผู้ประกอบการ SMEsคนตัวเล็กและวิสาหกิจชุมชนไทยที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและ
ความพร้ อ มในการพั ฒ นาและสามารถแข่ ง ขั น ได้ใน
ระดั บ สากล มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี
ต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และ
เกิ ดเครื อข่ ายชุ มชนที่ เข้ มแข็ ง ที่ ส ามารถเป็ น แหล่ ง
เรี ย นรู้ แ ละช่ ว ยพั ฒ นาเกษตรกรรายอื่ น ต่ อ ไปใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่ างทอง เป็ นจั งหวั ดหนึ่ งที่ ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1
จั งหวั ด 1 ชุ มชน (One Province One Agro-Industrial
Community : OPOAI-C)ขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ชีวิตของเกษตรกรฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศผ่ า นการสร้า งความตระหนัก สร้า งองค์
ความรู้ เ รื่ อ งการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ผลทาง
การเกษตร การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ การสร้ า ง
ผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ให้กระจายอยู่ทั่วทุก
ภู มิ ภ าคของประเทศ เพื่ อ ให้ เ กษตรกรฐานรากให้ มี
ความภาคภูมิใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ นอย่างมั่นคง
มั่นคั่ง อย่างยั่งยืนสืบไป
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มี
ความมั่นคงด้านอาชีพและมั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มผลิ ตผลทางการเกษตร (Value
Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
การตลาด
3. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D)
มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่า ง
เป็นรูปธรรม
4. เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ เกษตรกรไปสู่ นั ก ธุ ร กิ จ
เกษตร/Start Up/SMEs คนตัวเล็ก
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเกษตรกร/วิส าหกิจ
ชุ ม ชนการเกษตร/สหกรณ์ ก ารเกษตร)เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูล ค่ า เพิ่ ม
ให้กับผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานการตลาดและ
การบริหารจัดการองค์กรจังหวัดละ 30 ราย
2.ผ ลิต ภ ัณ ฑ์ต ้น แ บ บ ที ่ไ ด้ร ับ ก า ร พัฒ น า ด้า น
ผลิต ภัณฑ์แ ละบรรจุภัณ ฑ์ด้ว ย MINI ITC/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จังหวัดละไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์)
ผลลัพธ์
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0

๗. ระยะเวลา

12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ด้ า นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาด (ทั้ง Online
และ Offline) การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
(2 วัน 1 คืน)
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย MINI
ITC ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯรวมทั้งให้
ความรู้ด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด
3.ฝึกอบรมให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรใหม่เป็นนักธุรกิจเกษตร/ Startup/
SMEs คนตัวเล็ก

๙. งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จานวน................................บาท
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๑

๑. ชื่อโครงการ

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผน
ระดับที่ 3 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่างทองและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความสาคัญ
กับการจัดทาแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่ อ งมื อ ในการวางกรอบและก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 มาตรา 4 “มาตรา
16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการสนับสนุน พัฒนา และ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจัดทาตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์
ในการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติ
และแผนอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัย มติ
ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดย
ให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่ ว นราชการ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ ข องงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากร
อื่น ที่จะต้องใช้ เพื่อให้หน่วยงานมีแผนและเป้าหมาย
การดาเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
เช่น Thailand 4.0 และหน่วยงานในสังกัดสามารถนา
แผนไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบแนวทาง การดาเนินงาน
ของ หน่ว ยงาน และประกอบการจัด ทาแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของหน่วยงานให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน นาไปสู่การกาหนดแผนงานที่ถูกต้อง รวมทั้ง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๒

การกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการ
ด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในระดั บ จั ง หวั ด /กลุ่ ม
จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานส่ ว นกลางให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลั กดันแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566 – 2570) ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรั ฐ บาลและสภาพแวดล้ อ มใหม่ ที่ ส ามารถ
นาไปใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่ อ ให้ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อ่ า งทองมี
กรอบการดาเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ไปใช้เป็น
กรอบในการจัดคาของบประมาณ และใช้เป็น กรอบใน
การดาเนินงานต่อไป

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
จานวน 1 แผน
ผลลัพธ์
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้รับการนาไปปฏิบัติ
-กรอบแนวทางในการดาเนินงาน และกรอบการจัดทา
งบประมาณประจาปี
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๓

๗. ระยะเวลา

-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
พฤศจิกายน 2565 ถึง มิถุนายน 2566

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1. ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
2.การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ชี้ แ จงแผนงาน
โครงการและจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ด้ า นงบประมาณของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
3.การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ

๙. งบประมาณ

30,000.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๔

๑. ชื่อโครงการ

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

โครงการ ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มีห น้าที่
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สภาวะอุ ต สาหกรรม เพื่ อ จั ด ท า
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ซัดเจนและสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ รวมถึงส่ งเสริมพัฒ นาการลงทุนและ
เพิ่ ม ขี ด คว ามสามารถ ของการประกอ บ ก า ร
อุ ต สาหกรรมภายในจั ง หวั ด และพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
อุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน จากสภาวะการแข่งขันในระดับสูงและ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น การพั ฒ นาและ
บริหารจัดการ ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมอย่างทับ
ท่วงที รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่
ถูกต้องและทันสมัย จะเป็นการช่วยชี้นาแนวทางและ
เตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ลงทุน
เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจและเป็นข้อมูล ส าหรับภาครัฐ
และภาคเอกซนในการใช้ จั ด ท านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบกับจังหวัดต้องมีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับ
โครงสร้ า ง ระบบงานพื้ น ฐานให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
จังหวัด ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งที่ทุกจังหวัด
ต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น คือ การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย า
สามารถรายงานอย่ า งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ การใช้ ง าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้ พิ จ ารณาเห็ น ควรให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยให้
ทุกจังหวัดดาเนินการจัดทาด้วยตนเอง ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกส่วนราชการที่จะต้อง สนับสนุนข้อมูล
พื้นฐาน และประมวลตามด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับ
ระบบบั ญ ชี ป ระชาชาติ ต ามมาตรฐานสากล เพื่ อ ให้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๕

จั ง หวั ด มี ข้ อ มู ล ภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น ไปต าม
สภาวการณ์ ปัจจุบัน และสามารถนาข้อมูล ไปเป็ น
แนวทางในการกาหนดทิศทาง หรือชี้นาแนวทางเตือน
ภัยทางเศรษฐกิ จ อุต สาหกรรมมี การประกอบการที่
ปลอดภัยและ ประสบผลสาเร็จอย่างสูงสุดแก่ผู้ลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณ ฑ์มวล
รวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทาเหมือง
แร่และเหมืองหิน ที่จังหวัดต้องดาเนินการจัดทาข้อมูล
แบบทางตรง ตาม ข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ
(สศช.) รวมถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจลงทุนให้แก่
ภาคเอกชน และเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ภ าครั ฐ ภาค
การศึกษา รวมถึงผู้สนใจ จึงได้จัดทาโครงการจัดทา
ฐานข้ อ มู ล ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การชี้ น าเตื อ นภั ย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้จังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อ มูล
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น ไปตามสภาวการณ์ ปั จจุบัน
และ สามารถนาไปเป็นแนวทางหรือชี้นาและเตือนภัย
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ( GPP ส า ข า
ภาคอุตสาหกรรม และสาขา เหมืองแร่ และเหมืองหิน)
ที่นาไปกาหนดแผนยุทธศาสตร์และผู้ประกอบการใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. เพื่อให้มีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม
สถานการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
ค า ด ก า ร ณ์ แ น ว โ น้ ม แ ล ะ ก า ร เ ตื อ น ภั ย ภ า ว ะ
อุตสาหกรรมสาขาที่สาคัญเป็นปัจจุบันภายในจังหวัดที่
ผู้ประกอบการใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
3. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ด้ า น
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ทันสมัย ครบถ้วน และเช้าถึงได้สะดวก

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต
1. มีข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP 2 สาขา ที่สามารถ
นาไปประมวลเป็น GDP ในระดับประเทศ
2. มีข้อมูลการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน
2 ฉบับ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๖

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๗. ระยะเวลา
๘. กิจกรรมที่สาคัญ

3. มีรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน
12 รายงาน
4. มีข้อมูลการรายงานชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รายไตรมาส 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
เกี่ยวกับแร่ วิสาหกิจชุมซน ประซาซน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ฐานข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลชี้นาและเตือนภัยทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์สภาวะ
อุตสาหกรรม ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุน
และดาเนินกิจการ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มีฐ านข้อมูล
สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมที่เป็นไปตาม สภาวการณ์
ปั จ จุ บั น ทั น สมั ย และเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการให้
ข้อมูลและแนะนาแนวทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การ ชี้ น าเตื อ นภั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมของ
จังหวัด
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
1. จัดทาข้อมูลชี้นาและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ใน
ระดับจังหวัด
2. จัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
โดยต้องดาเนินกิจกรรมย่อยดังนี้
- จัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP สาขาอุตสาหกรรม
และสาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. จั ด ท ารายงานสภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมใน
ระดับจังหวัด โดยดาเนินกิจกรรมย่อย ดังนี้

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๗

- รายงานสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 6
เดือน (งบประมาณที่จัดสรรสาหรับใช้ในการ สารวจ
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทารายงาน)
- รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน
(งบประมาณที่จัดสรรสาหรับใช้ในการ วิเคราะห์ ข้อมูล
และจัดทารายงาน)
๙. งบประมาณ

60,000.- บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการ การบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้อง
กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการพัฒนาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ การ
รักษา และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มีศักยภาพและ
ยั่งยืน

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพมาดาเนินการกับสถานประกอบการ และ
การบริหารลุ่มน้าในจังหวัด
2.เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียลงสู่แม่น้าลาคลองในพื้นที่
3.เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้า
สาคัญมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการวางแผนเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าเสียในแม่น้าสายสาคัญ
ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสมาชิกเครือข่ายฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่
5.เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดรายเดิมและรายใหม่และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาค
อุตสาหกรรม
6.เพื่อส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบให้สถานประกอบการและรักษาสมาชิกเครือข่าย

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๑๙

อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ทางานร่วมกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ

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

๕. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

1. สถานประกอบการสามารถนาระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กับภาคประชาชน
2. มีสถานประกอบการนาระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถนประกอบการและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรายใหม่เพิ่มขึ้น
3. สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมรักษา
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในองค์กร
5. สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดได้รับการพัฒนา
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา
- พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา
-การบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยา/ป่า
สัก ในกลุ่มภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๗. ระยะเวลา

ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๒๐

๘. กิจกรรมที่สาคัญ

1.ดาเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้า
บริเวณลุ่มน้าสายหลัก ลาธาร คูคลอง และบึงที่สาคัญ
ในพื้นที่
2.จัดชี้แจงทาความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืน
ของสถานประกอบการกับชุมชน เครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ ในพื้นที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ดาเนินการตรวจประเมินฯ
3.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ดาเนินการรณรงค์
และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ

๙. งบประมาณ

……………………………….บาท

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

หน้าที่ ๑๒๑

4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)

วิสัยทัศน์

ประเด็น
การ
พัฒนา
ด้านที่
1
ประเด็น
การ
พัฒนา
ด้านที่
2
ประเด็น
การ
พัฒนา
ด้านที่
3
ประเด็น
การ
พัฒนา
ด้านที่
4

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570)
อก.

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570)
สปอ.

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน

บูรณาการและขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต
อย่างยั่งยืน

การยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การผลักดันนโยบายและแผนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยุคใหม่

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าค

การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย
BCG Model

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย
BCG Model

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อ
ยกระดับการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดอ่างทอง 5 ปี
(2566-2570)
อ่างทอง เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีที่
ดี สังคมดี ประชาชนมี
เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความสุข
แผนพัฒนาจังหวัด
ปี 2566 – 2570

พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคม
มั่นคง และเป็นสุข
-พัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ระดับ
มาตรฐานสากล
-การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิธีชุมชน

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

4.3 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สอจ.อ่างทองไม่ได้รับงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
4.4 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สอจ.อ่างทอง ได้ดาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ครอบคลุมทุกมิติ

---------------------------------------------------------------------แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด อ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)
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