
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอา่งทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 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 เพ่ือก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis & TOWs 
Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศ
และระดับจังหวัด จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -
2570) เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริม  และพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มี
ความเข็มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้  จะเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการ/
โรงงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  
  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒ 

ภายใต้ภารกิจหลักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล 
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ 
หนี้สินเกษตรกร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาความแห้งแล้งและสาธารณภัย การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการ รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ 
ให้กระชับและมีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้บริหารงาน
ในจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย บทบาทและกลยุทธ์ในการพัฒนาการท างานของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มสถานการณ์โลก ดังนี้ 

 
 

  

 

อ่างทอง เมืองน่าอยู่ 
เศรษฐกิจดี สังคมดี 
ประชาชนมีความสุข 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 

 

แผนภาพที่ 1  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 2566 - 2570 

พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานสากล 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับท่ี ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
     ประเด็นย่อย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติบนพ้ืนฐานแนวคิด “ต่อยอดอดีต” 
โดยการมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ น ามาประยุกต์ผสมผสาน 
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
สมัยใหม่ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และการบริการ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 ประเด็นย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความ          

พร้อมในอนาคตดีขึ้น 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติบนพ้ืนฐานแนวคิด “ปรับปัจจุบัน” 
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
โดยการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รวม 23 ประเด็น) 

 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ประเด็นที่ 4) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  

• เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๔ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
ขยายตัวร้อยละ 4.8 ปี พ.ศ. 2566-2570 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา:  

1) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและจัดให้มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

2) ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็น
แนวทางในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

3) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้ง
ในประเทศทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจน
ส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือ
บุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม ่

4) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด 
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มี
การจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

5) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการ นาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และ
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความ
พร้อมในอนาคตดีขึ้น 

• การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : อันดับ
ความสามารถด้านประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อันดับที่ 55 และอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต 
อันดับที่ 40  
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
                 1) ประเดน็การปฏิรูป การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

        2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
            2.1 ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

ยุคดิจิทัล 
             2.2 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
             2.3  เพ่ิมสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs 
        3) กิจกรรม การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด  

เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
4) เป้าหมายกิจกรรม 

            4.1 SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศท้ังประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

            4.2 ส่งเสริมการปรบัตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขัน
ในยุคดิจิทัลของ SMEs 

            4.3 จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

  ๒.๒.3 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 
1) เป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi Value and Sustainable Thailand” 
2) องค์ประกอบที่ ผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
เป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ 
โลจิสติกส์ ให้น าแนวทาง BCG มาใช้เป็นมาตรฐาน 
3) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง 
โลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
 

๒.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2580) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2562 -2570) โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 
 โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๖ 

▪ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ (ร่าง) 
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 
โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

▪ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน  าเสียอุตสาหกรรม
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดย 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
----------------------------- 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๗ 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดอ่างทอง ในปัจจุบันยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งใน มิติเศรษฐกิจ 
ที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ  
และภาคการเกษตรในจังหวัดยังอยู่ในระดับที่มีคุณภาพต่ า รวมทั้งสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด มิติทางสังคม ที่การยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด 
ยังไม่ดีนัก การแก้ไขปัญหาด้านความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจน การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับ
การพัฒนาจังหวัดอ่างทองอย่างยั่งยืน และ มิติการบริหารจัดการภาครัฐ ทีย่ังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่น
ในการตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนา
จังหวัดอ่างทองทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จังหวัดอ่างทอง จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๘ 

 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 
1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
                 1.1. สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอ่างทอง โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา 
ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านาข้าว ท าไร่ และท าสวน มีแม่น้ าสายส าคัญ
ไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย  

โดยแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ  
40 กิโลเมตร ซึ่งกระแสน้ าจะไหลผ่านอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
และผ่านพ้ืนที่อ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง และอ าเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่อ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส่วนแม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศตะวันออกไปทิศใต้
ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านเข้าเขตจังหวัดอ่างทอง ที่ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่าน
อ าเภอวิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเข้าสู่พ้ืนที่  
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดอ่างทองยังมีคลองธรรมชาติและคลองที่ได้ท าการขุดขึ้น อีกหลายสายเชื่อมโยง 
ระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่ือการระบายน้ า 

ขนาดและพื้นที่ 

มีพ้ืนที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 605,232.50 ไร ่

ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอท่าช้าง อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอบางปะหัน อ าเภอมหาราช อ าเภอบ้านแพรก  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้  ติดกับอ าเภอผักไห่ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก 

  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๙ 

แผนภาพที่ 2 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกรายต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การคมนาคม 
พิจารณาลักษณะของข้อมูลการคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง พบว่า สามารถเดินทางได้ทั้ง

ทางบก และทางน้ า การคมนาคมทางบกเดินทางโดยรถยนต์ ได้ 3 เส้นทาง ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานคร 

แยกเข้าเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) ผ่านอ าเภอบางปะอิน–บางปะหัน–อยุธยา-
อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เป็นระยะทางท่ีใกล้ที่สุด 

เส้นทางที่ 2 เส้นทางตัดใหม่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-ตลิ่งชัน เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340 (บางบัวทอง - ชัยนาท) ผ่านจังหวัดนนทบุรี–ปทุมธานี–อยุธยา–สุพรรณบุรี -อ่างทอง  
รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 

เส้นทางที่ 3 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผ่านอ าเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3111 ผ่านอ าเภอบางไทร-อ าเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 
(วังน้อย-สิงห์บุรี) เข้าอ าเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ ยังพบว่า การคมนาคมทางน้ านั้นยังสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือแม่น้ าเจ้าพระยา
และแม่น้ าน้อย 
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แผนภาพที่ 3 เส้นทางคมนาคมของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามเขตการปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 73 ต าบล 513 หมู่บ้าน มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 32 ส่วนราชการ โดย 7 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอ่างทอง 
อ าเภอไชโย อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอสามโก้ ราชการบริหาร
ส่วนกลางประกอบด้วย 41 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 11 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 20 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบล 43 แห่ง 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2562 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ลักษณะของเขตการปกครอง 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอ่างทอง 102.846 14 81  3 8 
วิเศษชัยชาญ 224.702 15 126 7 9 
โพธิ์ทอง 219.414 15 110 5 9 
ป่าโมก 80.854 8 47  1 6 
ไชโย 72.326 9 51 2 3 
แสวงหา 181.341 7 61 2 6 
สามโก ้ 86.889 5 37 1 2 

รวม 968.372 73 513 21 43 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง , 2563 

 

แผนภาพที่ 4 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามอ าเภอและต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) จ านวนครัวเรือน 

จังหวัดอ่างทอง มีประชากรราว 279,654 คน เป็นชาย 134,095 คน เป็นหญิง 145,559 
คน และมีจ านวนครัวเรือน 99,928 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.79 คนต่อครัวเรือน  
และโครงสร้างของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ลักษณะการอยู่อาศัย 
ของครัวเรือน คือ การที่บุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกัน
มีเฉพาะรุ่นพ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย  
รุ่นพ่อแม่และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า) 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะของประชากรและครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2563 

อ าเภอ 
ลักษณะของประชากร ความหนาแน่น 

รวม ชาย หญิง ครัวเรือน (คน/ ตร.กม.) 

เมืองอ่างทอง 55,965 26,559 29,406 23,379 544.16 

ว ิเศษชัยชาญ 64,655 30,932 33,723 23,831 287.74 

โพธ ิ์ทอง 52,292 24,886 27,406 18,775 238.33 

ป ่าโมก 27,794 13,265 14,529 10,258 343.76 

ไชโย 22,614 10,927 11,687 7,492 312.67 
แสวงหา 34,166 16,672 17,494 11,219 188.41 
สามโก ้ 19,098 9,152 9,946 6,337 219.80 

รวม 276,584 132,393 144,191 101,291  285.62  
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2564 
จ านวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง 

ตารางท่ี 3 จ านวนประชากร และพื้นที่จ าแนกตามสัดส่วนของความหนาแน่นเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2564 

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

เมืองอ่างทอง 55,796 542.52 102.846 

วิเศษชัยชาญ 64,371 286.47 224.702 

โพธิ์ทอง 52,093 237.42 219.414 

ป่าโมก 27,630 341.73 80.854 

ไชโย 22,508 311.20 72.326 
แสวงหา 34,049 187.76 181.341 
สามโก ้ 19,073 219.51 86.889 

รวม 275,520 2126.61 968.372 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2563 

จ านวนประชากร/2: ไม่รวมประชากรแฝง 

พิจารณา จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นรายอ าเภอ พบว่า
อ าเภอเมืองอ่างทอง มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด เท่ากับ 542.52 (คน/ ตร.กม.) รองลงมาอ าเภอป่าโมก  
มีจ านวนขนาดของความหนาแน่น เท่ากับ 341.73 (คน/ ตร.กม.) อันดับถัดมาอ าเภอไชโย ประชากรหนาแน่น 
เท่ากับ 311.20 (คน/ตร.กม.) อ าเภอวิเศษชัยชาญมีความหนาแน่น ประชากรเท่ากับ 286.47 (คน/ตร.กม.) 
อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอสามโก้ มีขนาดความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงกันเท่ากับ 237.42 และ 
219.51 (คน/ ตร.กม.) ตามล าดับ โดยอ าเภอแสวงหา มีขนาดของความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ มีความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ 187.76 (คน/ ตร.กม.) 

  

หน่วย:คน 
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        1.2 สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปลักษณะอากาศของจังหวัดอ่างทองอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด  
คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ท าให้จังหวัดอ่างทอง
ประสบกับสภาวะหนาวเย็นและแห้ง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนท าให้มีฝนและอากาศชุ่มชื้น
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดอ่างทอง ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1) ฤดูหนาว  เ ริ่ มตั้ งแต่กลาง เดือนตุลาคมถึ งกลาง เดือนกุมภา พันธ์  ซึ่ ง เป็ นฤดูมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีอากาศหนาวเย็น 
ช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 

2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ า  เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 

อุณหภูมิ 
         จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดในภาคกลางและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงมีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน  

ส่ วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด  อุณหภูมิ เฉลี่ ยทั้ งปี ประมาณ 28 - 30 องศา เซล เซียส  อุณหภูมิ ต่ า สุ ด 
เฉลี่ยประมาณ 22 - 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน
เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม 

ฝน 
         ฝนที่ตกในจังหวัดอ่างทองมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งเป็นฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และบางปีในช่วงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดอ่างทอง  
หรือใกล้เคียงท าให้ฝนตกเพ่ิมขึ้นอีก ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร และมีจ านวนวัน
ฝนตกประมาณ 84 วันต่อปี  เดือนที่มีฝนตกมากที่ สุ ดคือ เดือนกุมภาพันธ์  มีปริมาณฝนเฉลี่ ยประมาณ  
500 – 700 มิลลิเมตร และมีจ านวนวันฝนตก 84 วัน 

พายุหมุนเขตร้อน 
        พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลางและจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นพายุ

ดีเปรสชั่นที่อ่อนก าลังลงจากพายุโซนร้อนและมีความรุนแรงไม่มากนัก แต่อาจส่งผลให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วมบาง
พ้ืนที่ รวมถึงเกิดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ 

          จากสถิติในคาบ 66 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2559 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านจังหวัดอ่างทอง 
ทั้งหมด 2 ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผ่านมีก าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก 
(2494) และเดือนกันยายน 1 ลูก (2528) 

          ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากจังหวัดอ่างทองไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงใช้
ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสรุปลักษณะภูมิอากาศทั่วไป 
ของสภาพอากาศ  
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ตารางที่ 4 อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณฝน พ.ศ. 2554 - 2563 

ปี 
อุณหภูมิ ความกด 

อากาศเฉลี่ย 

ความชื้นสัมพัทธ ์
ปริมาณฝน 

จ านวน
วัน 

ที่ฝนตก 

ปริมาณ
ฝน 

สูงสุด 

วันที่ปริมาณ 

ฝนสูงสุด 
เฉลี่ย
สูงสุด 

เฉลี่ย
ต่ าสุด 

เฉลี่ย
สูงสุด 

เฉลี่ย
ต่ าสุด 

2554 32.9 24.2 1008.4 87.7 55.8 1270.6 117 115.2 5 ตุลาคม 

2555 33.9 25.0 1008.2 90.9 56.9 1058 107 80.5 23 กันยายน 

2556 33.8 24.5 1008.9 84.0 51.0 1126 95 74.4 11 กันยายน 

2557 34.2 24.5 1009.5 87.0 49.7 914 96 90.7 14 กันยายน 

2558 34.7 24.9 999.1 87.7 49.3 1185 100 117.9 2 ตุลาคม 

2559 37.1 21.6 1009.3 85.8 49.0 1140.2 98 85.2 29ตุลาคม 

2560 33.9 24.9 1009.8 79.9 49.0 1282.4 113 97.2 5 มกราคม 

2561 33.8 24.9 1009.3 85.2 49.4 1283.0 111 77.2 26กุมภาพันธ์ 

2562 34.7 25.2 1008.7 85.4 48.4 790.1 84.0 88.7 21กุมภาพันธ์ 

2563 35.1 25.3 1009.2 75.5 56.8 850.8 79.0 299.6 18 มกราคม 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี, 2563 

        1.3 สภาพภูมิพฤกษ์ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จ าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และของส่วนราชการต่าง ๆ ท าให้จังหวัดอ่างทองไม่มี สภาพภูมิพฤกษ์ พ้ืนที่ป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน  
วนอุทยาน รวมทั้งพืชพันธุ์ป่าไม้ชนิดต่าง ๆ  

        1.4 สภาพภูมิอุทก 

จากสภาพทางภูมิอุทกของจังหวัดอ่างทอง เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  
มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ 

1) แม่น้ าเจ้าพระยา เป็นแม่น้ าสายหลักเข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่ อ าเภอไชโย แล้วไหลจากทิศเหนือไป
ทิศใต้ โดยผ่านอ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่สามารถน ามาใช้
เพ่ือการเกษตรได้ ใช้เพียงเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น 

2) แม่น้ าน้อย เป็นล าน้ าธรรมชาติ รับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ต าบลองค์รักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ รวมระยะทางที่
ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้ าส าคัญเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค  
ในเขตอ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ าให้อยู่เต็มฝั่ง  พร้อมที่จะน าน้ า 
มาสู่พื้นท่ีการเกษตรได้โดยสะดวก 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๕ 

นอกจากนี้ ยังมี แหล่งน้ า ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัด กระจายทั่วไป ดังนี้ 

- มีห้วย  จ านวน   7 แห่ง 

- มีหนอง  จ านวน 76 แห่ง 

- มีคลอง  จ านวน 62 แห่ง 

- มีสระ  จ านวน 87 แห่ง  

- มีบงึ  จ านวน 28 แห่ง  

แผนภาพที่ 5  อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๖ 

        1.5 สภาพภูมิปฐพี 

ลักษณะของสภาพภูมิปฐพีหรือธรณีวิทยาของจังหวัดอ่างทอง ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มแร่ หินทราย หรือ
ทรายบก (Pit Sand or Bank Sand) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการสะสมตัวของทราย 
บริเวณทางน้ าโค้งตัว ที่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ท าให้ทางน้ าเดิมกลายเป็นบก และมีตะกอนชนิดอ่ืนปิดทับ
เป็นทรายที่มีลักษณะกลม เกลี้ยง สะอาดประกอบด้วยแร่ควอตซ์  ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นซิลิกาออกไซด์ 
เหล็กออกไซด์ แร่เฟลด์สปาร์ เศษหิน เศษไม้ และแร่อ่ืน ๆ ขนาดเล็กปะปนอยู่ จัดอยู่ในกลุ่มแร่เพ่ือพัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (แผนภาพที่ 5) 

                      แผนภาพที่ 6 ทรัพยากรแร่ของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามแหล่งการใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,2558 
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และมีลักษณะการกระจายตัว ของกลุ่มแร่ ตามแนวแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อยบริเวณตอนกลางของ
จังหวัดอ่างทองพ้ืนที่ 170.10 ตารางกิโลเมตร มีจ านวน 9 แหล่งดังนี้  

ตารางท่ี 5 จ านวนแหล่งทรายจ าแนกตามการกระจายตัวและเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง 

ที่ แหล่งทราย การกระจายตัว 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

1 ป่าโมก อ าเภอป่าโมก อ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอเมือง
อ่างทอง 

และอ าเภอเมืองอ่างทอง 

87.74 
2 โพธิ์ทอง อ าเภอโพธิ์ทอง 41.54 
3 สาวร้องไห้ ต าบลสาวร้องไห้ อ าเภอวิเศษชัยชาญ 18.51 
4 บ้านหนองถ้ า ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา 8.21 
5 บ้านอบทม ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ 4.92 
6 บ้านคลองพูล ต าบลบางจัก อ าเภอวิเศษชัยชาญ 2.93 
7 บ้านหลักฟ้า ต าบลหลักฟ้า อ าเภอไชโย 2.45 
8 บ้านท่าควาย ต าบลคลองขนาก อ าเภอวิเศษชัยชาญ 2.93 
9 บ้านม่วงเจริญ

ผล 
ต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ 0.87 

ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,2558 

        1.6 สภาพภูมิธรณี  

ภูมิธรณีของจังหวัดอ่างทอง พิจารณาลักษณะของการใช้ประโยชน์จากที่ดินของจังหวัดอ่างทอง 
เป็นรายอ าเภอ (แผนภาพที่ 6) พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.64 ท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวน และท าไร่นาสวน
ผสม พ้ืนที่ที่ท าการปลูกข้าว รองลงมาใช้เพ่ือการอยู่อาศัยร้อยละ 23.66 และเป็นแหล่งน้ า ร้อยละ 0.68 ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ พื้นที่ทั้งหมด การเกษตร ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า 
เมืองอ่างทอง 64,279 

 

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

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

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

 

หน่วย:ไร ่
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แผนภาพที่ 7 อาณาเขตของจังหวัดอ่างทองจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน 
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ตารางท่ี 7 จ านวนชุดดินในพ้ืนที่จ าแนกตามเนื้อที่ของจังหวัดอ่างทอง 

ล าดับที่ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่

(ไร)่ 

พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

1 ชุดดินอยุธยา 20,208.71 32.33394 
2 ชุดดินบางเลน 30,987.90 49.58065 
3 ชุดดินบางเขน 25,008.21 40.01313 
4 ชุดดินเชียงใหม่ 62,744.45 100.3911 
5 ชุดดินชัยนาท 59,161.48 94.65836 
6 ชุดดินก าแพงแสน 8,037.488 12.85998 
7 ชุดดินนครปฐม 88,436.57 141.4985 
8 ชุดดินสรรพยา 25,522.65 40.83625 
9 ชุดดินสระบุรี 24.20 0.038735 

10 ชุดดินสิงห์บุรี 280,979.20 449.5667 
11 แหล่งน้ า 4,121.63 6.594613 

รวม 605,232.5 968.372 
ที่มา:  ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง,2561 

               2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

      2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
      ปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง ก าลังประสบภาวะทางเศรษฐกิจชะงักอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ 

โคโรนาไวรัส 2019 แม้จะประสบความส าเร็จอย่างเด่นชัดในการควบคุมการแพร่ระบาด การเฝ้าระวังอัตรา 
ติดเชื้อ และเสียชีวิตให้อยู่ในระดับต่ ามาแล้วระยะหนึ่ง แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความร้ายแรงเป็นที่
ประจักษ์อย่างชัด ทั้งเศรษฐกิจในจังหวัดหดตัว และเนื่องด้วยการท่องเที่ยวหยุดชะงักแทบทั้งหมด การจ้างแรงงาน
จึงได้รับผลกระทบอย่างสาหัส ซึ่งการแพร่ระบาดใหญ่นี้ กระทบกับประชากรกลุ่มยากจนและเปราะบางอย่าง
รุนแรงกว่ากลุ่มอื่น โดยกลุ่มที่ถูกกระทบหนักท่ีสุด ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของก าลัง
แรงงาน และกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการและเจ็บป่วยเรื้อรัง เนื่องจากเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานน้อยกว่า อีกท้ัง
ยังประสบความยากล าบากในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครฐัอีกทางหนึ่งด้วย 

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  
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จ าแนกตามสาขาการผลิตที่ส าคัญ 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563 

       การผลิตภาคเกษตร ลดลงร้อยละ 3.0 จากการขยายตัวร้อยละ 11.6 ในปี 2561 เป็นผลจากการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมบริการที่เก่ียวข้อง ลดลงร้อยละ 2.5 จากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในปีก่อน
หน้า ปัจจัยส าคัญมาจากการลดลงของการปลูกพืช โดยผลผลิตพืชหลักที่ส าคัญลดลง ได้แก่ พืชผัก ข้าว อ้อย และ
สับปะรด ส่งผลต่อเนื่องให้การบริการทางการเกษตรลดลงเช่นกัน ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ชะลอตัวลง เป็นผลมาจาก
การเลี้ยงไก่เนื้อมีผลผลิตชะลอตัวลง และการประมงชะลอตัวลง ตามผลผลิตประมงน้ าจืด 

       การผลิตภาคนอกเกษตร การผลิตภาคนอกเกษตร ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ
0.6 ในปี 2561 เนื่องจากสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุด ลดลงร้อยละ 5.2 เทียบกับท่ีลดลงร้อยละ 0.4
ในปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ฯ การผลิตยานยนต์ 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ สาขาการผลิตอ่ืนที่ลดลง ได้ แก่ สาขา
กิจกรรมวิชาชีพฯ สาขาการศึกษา สาขาการก่อสร้าง และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพฯ ลดลงร้อยละ 5.7 ร้อยละ 
0.2 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.9 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ 
ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในปีก่อนหน้า สาขาการบริหารราชการฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 
ชะลอลงจากร้อยละ 3.6 ในปี 2561 สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอลง 
จากร้อยละ 7.2 ในปีก่อนหน้า สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากร้อยละ 
8.8 ในปี 2561 สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 1.7 ชะลอลงจากร้อยละ 
11.8 ในปีก่อนหน้า และสาขาการประปาและการจัดการของเสีย ขยายตัวร้อยละ 10.1 ชะลอลงจากร้อยละ 
20.0 ในปีก่อนหน้า ส าหรับสาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ร้อยละ 18.6 สาขาการขนส่ง 
และสถานที่เก็บสินค้า ร้อยละ 8.5 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ร้อยละ 2.1 สาขาการท้าเหมืองแร่
และเหมืองหิน ร้อยละ 3.8 สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ร้อยละ 17.8 สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 
รอ้ยละ 4.2 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ร้อยละ 18.4  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๑ 

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

 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563 

ตารางท่ี 8  อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้จ าแนกตาม
 จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 

จังหวัด อัตราขยายตัวที่แท้จริง โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 
2561 2562 2561 2562 

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

รวมทั้งภาค 1.3 -0.9 100.0 100.0 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๒ 

แผนภูมิที่ 3 มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจ าแนกตาม
  จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ าปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองชะลอตัวจากปีก่อน 
เนื่องจากการฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศท าให้การส่งออกและการน าเข้า
สินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) 
(GPP) เท่ากับ  31,430  ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 
126,370 บาท เป็นอันดับที่ 5 ของภาค และเป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ 

ตารางท่ี 9  มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559 (เรียงล าดับ) 

อันดับที่ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

ประชากร รายได้ 
(ล้านบาท) (1,000 คน) ต่อคน (บาท) 

อันดับที่ 31 เชียงใหม่ 259,026 1,803 143,638 
อันดับที่ 32 ลพบุรี 110,824 776 142,776 
อันดับที่ 33 กาญจนบุรี 108,306 830 130,445 
อันดับที่ 31 ตาก 68,372 534 128,124 
อันดับที่ 32 นครสวรรค์ 117,685 929 126,679 
อันดับที่ 33 อ่างทอง 31,430 249 126,370 
อันดับที่ 34 ขอนแก่น 214,018 1,716 124,729 
อันดับที่ 35 ชัยนาท 36,325 293 124,150 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๓ 

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 ซึ่งหดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2563  

ด้านอุปทาน (Supply) มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการหดตัว ส่วนผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดด้านพืชเพ่ิมข้ึน 

ด้านอุปสงค์ (Demand) ภายในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวในอัตรา
เพ่ิมข้ึน 

เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ  
-2.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ ((-3.6) – (-1.1)) หดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ตามแรงผลัก 
ที่ส าคัญ จากราคาสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสินค้าเกษตรที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ประชาชนมีก าลังซื้อ
ลดลง 

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562  มีมูลค่าเท่ากับ 
31,430ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 30,419 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.32 ส าหรับผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว (Per Capita GPP) เท่ากับ 126,370 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 121,679 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือลดลงร้อย
ละ 3.83 

ตารางท่ี 10 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ าปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
(บาท) หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท 

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

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๔ 

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง  
ในปี 2562 ขยับตัวจากปี 2561 เล็กน้อยเป็นผลมามาจาก 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยนอกภาคการเกษตร 2. ปัจจัย
ภาคการเกษตร เช่น จากปัจจัยภาคการเกษตร ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 
5,729  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2561  
ร้อยละ 3.62  เป็นผลสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่เ อ้ืออ านวยมากกว่าปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ ามีเพียงพอ  
ต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับมีแรงขับเคลื่อนจากการด าเนินนโยบาย และมาตรการ
ด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องท าให้การผลิตพืชหลายชนิดปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลัก และเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ และจาก 
ปัจจัยนอกภาคการเกษตร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ปี 2562 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ  
1,489 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐ  
ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตให้มากขึ้น  ท าให้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนสร้างสถานที่เก็บสินค้า
ขนาดใหญ่ในจังหวัดพิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 
เชื่อมต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจ ด้วยเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๕ 

ตารางที่ 11 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2559r– 2562p 

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

2560r 2561r 2562p 

ภาคเกษตร  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 

เกษตรกรรม  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 

เกษตรกรรม การปา่ไม้ และการประมง  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 

ภาคนอกเกษตร 20,771 19,573 18,864 19,961 77.47 81.21 84.37 

ภาคอุตสาหกรรม 9,018 9,788 9,846 10,051 34.2 32.37 31.98 

การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 1,199 1,153 1,248 1,908 5.13 7.76 8.95 

การผลิตอุตสาหกรรม 5,181 4,901 4,051 4,877 16.64 19.84 19.41 

การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 455 470 539 520 2.21 2.12 2.22 

การประปาและการจัดการของเสีย 
 

54 61 67 64 0.28 0.26 0.27 

ภาคการบริการ 13,512 14,169 15,059 15,650 49.5 49.49 49.79 

การก่อสร้าง  1,056   1,071   1,036   1,103  3.50 3.91 4.26 

การขายส่ง การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์  

 3,329   3,732   4,328   4,604  16.05 12.67 13.19 

การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า  1,375   1,483   1,510   1,489  4.45 4.68 5.12 

ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร  30   33   37   40  0.09 0.12 0.12 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  270   311   319   366  0.79 0.78 0.61 

การเงินและการประกันภยั  1,934   1,945   2,026   1,977  6.46 7.03 7.85 

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์  988   924   1,023   1,112  3.43 3.70 3.96 

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกจิกรรมทางวิชาการ  4   7   9   9  0.02 0.02 0.02 

กิจกรรมการบรหิารและบรกิารสนับสนนุอื่นๆ  54   66   53   53  0.19 0.22 0.21 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ  1,132   1,185   1,295   1,310  4.35 4.72 4.85 

การศึกษา  1,868   1,848   1,771   1,808  8.50 7.67 7.32 

กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์  1,098   1,160   1,269   1,332  4.06 4.34 4.54 

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  98   115   137   163  0.32 0.34 0.39 

กิจกรรมการบรกิารด้านอื่นๆ  275   289   242   285  1.01 1.05 1.08 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 26,434 28,648 30,419 31,430 100.00 100.00 100.00 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

หน่วย:ล้านบาท 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๖ 

 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2556 – 2562 

 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1) เศรษฐกิจด้านการเกษตร 
(1) ภาพรวมของเศรษฐกิจด้านการเกษตร 

                 แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สาขาเกษตรจังหวัดอ่างทอง ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 
2561 มีมูลค่าเท่ากับ 2,455 ล้านบาท ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่า
เทา่กับ 2,462 ล้านบาท 

 
แผนภูมิที ่5 มูลค่าและอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาเกษตรกรรม พ.ศ. 2556r– 2562p 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 

  

ล้านบาท บาท 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๗ 

แผนภูมิที่ 6 อัตราการขยายตัวของดัชนี ผลผลิต ราคา และรายของภาคการเกษตร ปี 2559- 2563 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 

นอกจากนี้เพ่ือการพยากรณ์แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดอ่างทองจึงพิจารณาข้อมูลดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดอ่างทอง ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 80.5 ลดลงร้อยละ 16.6 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 
96.5 เนื่องจากผลผลิตสินค้าพืช และสินค้าประมง มีปริมาณลดลง ขณะที่ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ระดับ 
134.9 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.8 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 122.9 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญเพ่ิมขึ้น 
ไดแ้ก่ ข้าว สุกร ไข่ไก ่โคเนื้อ และสินค้าประมง แต่ก็ยังส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 108.6 หรือลดลง
รอ้ยละ 8.5 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 118.7 

(1) การเกษตรด้านพืช 

ปริมาณการผลิตพืชในปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 69.0 ลดลง 
ร้อยละ 30.3 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.0 ขณะที่ดัชนีราคาพืชที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
137.4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 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 : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๘ 

- ข้าว 
               จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยและในพ้ืนที่ลุ่มน้ า

เจ้าพระยา มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/2560 จ านวน 316 ,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของพ้ืนที่
การเกษตร พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 23,443 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าว
นาปี อาศัยน้ าฝน ตามธรรมชาติและน้ าชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าชลประทาน  
และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ท าให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 2-3 ครั้งต่อปี ในการจัดเก็บข้อมูลจะจ าแนกข้าวนาปี 
และข้าวนาปรัง จากวันปลูก โดยข้าวนาปีคือข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31  ตุลาคม และข้าวนาปรังคือ
ข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของปีถัดไป เป็นผลท าให้สถิติการเก็บข้อมูลการปลูกข้าวนาปีและ
นาปรังมีพ้ืนที่ไม่แน่นอนอันเกิดจากการเหลื่อมระยะเวลาของการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละเดือน 
ที่มีตลอดทั้งปี 

พิจารณาจากเนื้อที่ เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ของเกษตรกรท านา ในจังหวัดอ่างทอง  
และศักยภาพการเพาะปลูกที่สามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ตามสถานการณ์และช่วงระยะเวลา พบว่า เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี 

ตารางที่ 12 จ านวนพ้ืนที่ เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิตของการท านาข้าวเป็นรายปี 2553 – 2563 
 

ปี 
พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต (กก./ไร่) 

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

 
  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๒๙ 

ตารางท่ี 13 จ านวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปีจ าแนกตามอ าเภอ ปี 2563 

อ าเภอ 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิตต่อไร่2/ 

 

มูลค่าจ าหน่าย 
ปลูก เก็บเกี่ยว ปลูก เก็บเกี่ยว ของเกษตรกร1/ 

ไร ่ ไร ่ กิโลกรัม กิโลกรัม บาท:กิโลกรัม 

 เมืองอ่างทอง 18,143 18,143 700 700 9.78 
 วิเศษชัยชาญ 15,686 15,686 720 720 8.27 
 โพธิ์ทอง 6,875 6,875 715 715 8.24 
 ป่าโมก 60,913 60,635 701 704 7.80 
 ไชโย 53,325 53,199 698 700 7.01 
 แสวงหา 79,685 79,365 616 618 7.69 
 สามโก ้ 31,482 31,482 697 697 8.06 

รวม 266,109 265,385 676 678 7.71 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
หมายเหตุ   1/ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน  2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  - 30 เมษายน ของทุกปี หรือนา 
ครั้งที่สอง หรือนานอกฤดู หรือนาน้ าตม คือการท านาที่ไม่ได้อาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่อาศัยน้ า 
จากล าห้วย หนอง คลอง บึง น้ าใต้ดิน หรือน้ าจากคลองชลประทาน พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้น 
หรือเกษตรกรเรียกว่า “ข้าวเบา” ไม่มีความไวต่อช่วงแสง กล่าวคือ ข้าวจะออกดอกติดรวงข้าวและเก็บเกี่ยวได้  
ตามอายุ ระยะเวลาการเพาะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าข้าวนาปี (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 14 จ านวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวนาปรังจ าแนกตามอ าเภอ ปี 2563 

อ าเภอ 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิตต่อไร่2/ 

 

มูลค่าจ าหน่าย 
ปลูก เก็บเกี่ยว ปลูก เก็บเกี่ยว ของเกษตรกร1/ 

ไร่ ไร่ กิโลกรัม กิโลกรัม:ไร่ บาท:กิโลกรัม 

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

รวม 57,690.75 57,690.75 765.6 765.6 7.76 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๐ 

ตารางท่ี 15 จ านวนต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ จ าแนกตามสถานการณ์แนวโน้ม 2556 – 2563 

ปี ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ร้อยละที่ลดลง 
หน่วย :บาท:ไร่ ของต้นทุนการผลิตข้าว 

2556 5,730 -4.18 
2557 4,640 -23.49 
2558 4,575 -1.420 
2559 3,490 -31.08 
2560 3,445 -1.30 
2561 3,390 -1.62 
2562 3,359 -0.92 
2563 3,300 -1.78 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 

 หากพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต/เพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่  
จ าแนกตามรายละเอียด พบว่า 

1. ค่าไถนา หรือการย่ าเทือก เป็นขั้นตอนการเตรียมดินส าหรับการหว่านข้าว ราคาค่าจ้างอยู่ที่ไร่ล ะ 250-
300 บาท แต่หากใช้รถแทร็กเตอร์ขนาดใหญ่ท า ซึ่งใช้เวลารวดเร็วกว่า ราคาต่อไร่ก็จะอยู่ที่ 400 บาท 

2. การลูบหน้าดินให้เรียบเสมอกันหรือการลูบเทือกก่อนการหว่าน ราคาค่าจ้างอยู่ที่ไร่ละ 250 - 300 บาท 
3. เมล็ดพันธุ์ข้าวมีราคาแตกต่างกันตามสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งมีราคาประมาณ 26 บาทต่อกิโลกรัม 

โดยพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 25-30 กิโลกรัม คิดเป็นราคา 650-780 บาทต่อไร่ 
4. ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว คือการจ้างคนมาหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยราคาจะมีตั้งแต่ 50-100 บาทต่อไร่ 
5. ปุ๋ยเคมี การปลูกข้าวต่อ 1 ฤดูกาลจะให้ปุ๋ยเคมี 2-3 รอบ ให้อย่างต่ าครั้งละประมาณ 25 กิโลกรัม 

(ครึ่งกระสอบ) ต่อไร่ โดยราคาปุ๋ยยูเรียปัจจุบันอยู่ที่ 650-700 บาทต่อกระสอบ เมื่อคิดเป็นต้นทุน 
ต่อฤดูกาลจะอยู่ประมาณ 700-1,000 บาทต่อไร่ 

6. ค่าจ้างหว่านปุ๋ยเคมี ราคาค่าจ้างหว่านปุ๋ยในแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน ระดับราคาจะอยู่ที่ 50-100 บาท 
ต่อไร่ ซึ่งในหนึ่งฤดูกาลจะหว่าน 2-3 รอบ คิดเป็นต้นทุนประมาณ 100-300 บาท 

7. สารเคมี สารเคมีในที่นี้จะรวมทั้งยาคุมหญ้า ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันแมลง ยาฆ่าแมลง รวมถึงฮอร์โมนบ ารุง
พืชด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะน ายาเหล่านี้ 1 ขวดมาผสมน้ าในถังขนาด 200 ลิตร 1 ถัง ฉีดได้ 15 ไร่ 
ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีราคาแตกต่างกันมากตั้งแต่ 150 บาท ไปจนถึงหลายร้อยบาทหรือเป็นพันบาทก็ม ี
โดยในการปลูกข้าว 1 ฤดูกาลจะต้องฉีดสารเคมีเหล่านี้อย่างน้อย 2-3 ครั้ง และจะมากขึ้นไปอีก 
หากมีโรคพืชแมลงเข้ามารบกวน ในที่นี้จะขอให้ราคากลางสารเคมีทุกชนิดถัวเฉลี่ยต่อขวดอยู่ที่   
400 บาท ตามค าบอกเล่าของชาวนาในจังหวัดอ่างทอง และใช้สารเคมีอย่างต่ า 3 ชนิด คือ ยาคุมหญ้าฉีด 
1 รอบ ยาป้องกันแมลง 2-3 รอบ ฮอร์โมนบ ารุงต้นข้าวอีก 2-3 รอบ เมื่อค านวณเป็นต้นทุนต่อไร่จะได้ 
180-200 บาท 

8. ค่าจ้างฉีดสารเคมี ราคาค่าจ้างฉีดสารเคมีจะอยู่ที่ประมาณ 50 บาทต่อไร่ต่อรอบ ซึ่งปกติจะฉีดประมาณ 
4 ครั้งต่อฤดูกาล จึงคิดเป็นราคา 200 บาทต่อไร่ 

9. เก็บเกี่ยวข้าว เมื่อข้าวโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาเกี่ยว โดยราคาอยู่ที่ไร่ละ 500 บาท 
นอกจากนี้ยังมีค่าขนข้าวราคาเกวียนละ 100 บาท หากผลผลิตต่อไร่คือ 80 ถัง หรือ 0.8 เกวียน  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๑ 

ราคาค่าขนข้าวจะอยู่ที่  80 บาทต่อไร่  เมื่อรวมต้นทุนในกระบวนการเก็ บเกี่ยวจะมีราคาอยู่ที่   
580 บาท (ถ้าผลผลิตต่อไร่สูงราคาก็จะมากข้ึน) 

10. น้ ามันเชื้อเพลิง การท านามีความจ าเป็นที่จะต้องสูบน้ าเข้านา ซึ่งมีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ไม่น้อย  
โดยปกติแล้วจะสูบน้ ากันโดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อ 10 วัน เป็นอย่างน้อย ให้การปลูกข้าวต่อ 1 ฤดูกาล 
อยู่ที่  120 วัน ฉะนั้น ในหนึ่งฤดูกาลจึงสูบน้ าเฉลี่ย 10 ครั้ง (ตัดช่วงใกล้เก็บเกี่ยวที่ต้องปล่อย 
ให้น้ าแห้ง) โดยเครื่องสูบน้ าจะกินน้ ามันในอัตรา 2.5 ลิตรต่อ 1 ไร่ ราคาน้ ามันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ  
30 บาท จะได้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนที่ประมาณ 750 บาทต่อไร่  

จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน ามาซึ่งแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกข้าวซึ่งต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล การเพาะปลูกข้าวเป็นการก าหนดสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีแนวโน้ม
กับรายได้จากขายข้าวกับพ้ืนที่ปลูกข้าว และช่วงเวลาของการปลูกข้าว นาปี นาปรัง สรุปได้ว่า ปัจจุบัน 
ในการเพาะปลูกข้าวนาปีนั้น เกษตรกรผู้เพาะปลูกของจังหวัดยังไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากตลาด
ข้าวของประเทศได้ พิจารณาจากราคาจ าหน่ายข้าวของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเพาะปลูกจ าเป็นต้อง
ก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกตามศักยภาพของดินในแต่ละอ าเภอ และชนิดของข้าวที่หลากหลายตามความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ จะท าให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาข้าวของจังหวัดอ่างทอง 
อย่างเป็นรูปธรรมสามารถด าเนินการได้ดังนี้  

 1. การพัฒนาคุณภาพของข้าวให้มีมาตรฐานข้าวที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งคุณค่า และคุณภาพ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมข้าวไทย 

 2. การเข้าสู่ตลาดใหม่ในการจ าหน่ายสินค้าข้าว ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดและคุณภาพที่สอดคล้อง  
กับความต้องการสินค้าของกลุ่มลูกค้าต่างๆ 

 3. การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากข้าว เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากข้าว เชน่ 
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องส าอางที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ผ่านการ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย 

4. การเพ่ิมช่องทางการขยายตลาด โดยการจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม Road Show ในตลาดใหม่ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากข้าว นอกจากนี้ ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านอ่ืน ๆ เช่น ผ่านช่องทาง  
website โดยแสดงสินค้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและให้ผู้บริโภค 
ทั่วโลกเข้าถึงสินค้า รับรู้ข้อมูลสินค้าโดยตรง 

5. แนวทางแก้ไขปัจจัยกระทบอื่น ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ วิกฤตน้ าแล้งนั้น ได้วางแนวทางไว้ดังนี้ 
1) ลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 และให้เกษตรกรท านาเริ่มท าการปลูกข้าวนาปีพร้อมกัน 
2) สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือก เช่น พืชสวน พืชผัก เป็นต้น 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ตรวจสอบดูแลพ้ืนที่เสี่ยง  

อย่างต่อเนื่องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น เกิดที่ไหน และ อย่างไร โดยพร้อมที่จะเข้าไป
แก้ไขปัญหานั้นอย่างทันท่วงที 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๒ 

- อ้อยโรงงาน 
                 อ้อยโรงงาน ปลูกมากในเขตพ้ืนที่ราบสูงอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูก

อ้อยโรงงานมากเมื่อราคาดีเท่านั้น ดังนั้นพ้ืนที่ปลูกในแต่ละปีจึงมีจ านวนไม่แน่นอน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับราคา
พืชไร่ชนิดอ่ืนประกอบด้วย พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยโรงงานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูงและ
ทนทานต่อโรคและแมลง 

 
ตารางท่ี 16 จ านวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของอ้อยโรงงาน ปี 2557 – 2563 

ปี 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิต2/ มูลค่าจ าหน่ายของ

เกษตรกร1/ 
(บาท : กิโลกรัม) 

ปลูก 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม) 

เฉลี่ย 
(กิโลกรัม : ไร่) 

2557 8,886 2,848 44,256 8,886 1.17 
2558 11,396 10,403 74,717 7,182 1.08 
2559 15,378 5,826 15,434 2,649 1.15 
2560 16,190 13,218 221,674,000 16,770.60 1.71 
2561 14,729.50 8,431 71,196,120 8,444.50 0.74 
2562 9,904.50 9,037.50 140,632,400 15,560.98 1.19 
2563 12,119 7,071 19,836,000 2,805.26 1.02 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
หมายเหต ุ 1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 

2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๓ 

- มันเทศ 
                มันเทศปลูกมากในเขตพ้ืนที่ราบสูงอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมันเทศ

มากเมื่อราคาดีเท่านั้น ดังนั้น พ้ืนที่ปลูกในแต่ละปีจึงมีจ่านวนไม่แน่นอน นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับราคาพืชไร่ 
ชนิดอ่ืนประกอบด้วยพันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นมันเทศพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูงและต้านทาน 
โรคและแมลงได้ ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด 

ตารางท่ี 17 จานวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของมันเทศ ปี 2557 – 2563 

ปี 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิต2/ มูลค่าจ าหน่ายของ

เกษตรกร1/ 
(บาท : กิโลกรัม) 

ปลูก 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม) 

เฉลี่ย 
(กิโลกรัม : ไร่) 

2557 155 65 295,000 4,58.46 8.76 
2558 199 144 258,000 1,797.67 11.94 
2559 164 52 212,000 4,076.92 16.18 
2560 138 82 395,000 4,647.06 14.20 
2561 223 223 490,000 2,197.31 29.55 
2562 77 - - - - 
2563 217 117 190,000 1,623.93 16.39 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
หมายเหตุ  1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 

2/ ระบบขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู๎ปลูกพชืเศรษฐกิจ  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๔ 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
                ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกมากในเขตพ้ืนที่ราบสูงอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่จะ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากเมื่อราคาดีเท่านั้น ดังนั้นพ้ืนที่ปลูกในแต่ละปีจึงมีจ านวนไม่แน่นอน นอกจากนั้น 
ยังขึ้นอยู่กับราคาพืชไร่ชนิดอ่ืนประกอบด้วย พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ซึ่งให้ผลผลิต
ต่อไร่สูงและต้านทานโรคและแมลงได้ปริมาณการผลิตลดลงมาโดยตลอด 

ตารางท่ี 18 จานวนพื้นที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยวและผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2558– 2563 

ปี 
จ านวนพื้นที่2/ จ านวนผลผลิต2/ มูลค่าจ าหน่ายของ

เกษตรกร1/ 
(บาท : กิโลกรัม) 

ปลูก 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม) 

เฉลี่ย 
(กิโลกรัม : ไร่) 

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

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
หมายเหตุ  1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 

2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู๎ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 19 จ านวนผลผลิตและมูลค่าของสินค้าเกษตรด้านพืช (ไม้ยืนต้น) ปี 2561 – 2563 

ไม้ยืนต้น 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 (กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม) 

ขี้เหล็ก - - 0.20 0.00 - - 
ปาล์มน้ ามัน - - 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 
ไผ ่ 343.40 4.78 209.21 4.46 262.9 6.47 
อินทผลัม - - 0.00 - 28.3 12.92 
ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 0.4 0.00 1.90 0.03 - - 

ที่มา : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
หมายเหตุ  1/ ระบบรายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน 

2/ ระบบขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู๎ปลูกพชืเศรษฐกิจ  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๕ 

ตารางท่ี 20 จ านวนผลผลิตและมูลค่าของสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. 2561 – 2563 

ชนิดพืช 
2561 2562 2563 

ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า  
(กิโลกรัม) (บาท/

กิโลกรัม) 
(กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (บาท/กิโลลกรัม) 

กระเจี๊ยบเขยีว 596,700 16.12 1,459,370 17.96 1,204,2166 16.43 
กะเพรา 246,440 23.24 363,830 23.04 721,796 29.54 
ข่า 1,561,170 18.09 1,655,045 26.41 1,662,539 27.7 
ข้าวโพดฝักสด 332,240 11.79 244,420 13.17 584,870 14.42 
ข้าวโพดหวาน 1,210 10 8,100 13.33 9,350 12.3 
คะน้า 1,021,500 13.54 6,451,000 14.08 1,482,659 11.74 
ชะอม 710,326 26.56 1,130,220 27.17 2,569,614 20.33 
ตะไคร้ 472,913 12.17 1,192,395 8.95 490,229 12.25 
แตงกวา 1,152,730 15.33 280,130 13.61 2,164,650 13.33 
ถั่วฝักยาว 514,111 27.49 152,820 24.75 336,753 26.35 
ถั่วพ ู - - 2,830 47.79 5,950 39.89 
บวบ 355,570 17.21 264,388 17.07 351,082 15.55 
บัวสาย 33,870 10.21 13,140 18.98 54,202 18.71 
ผักบุ้งจีน 59,740 10.5 52,875 13.75 46,475 17.36 
ผักบุ้งน้ า 15,100 10.83 5,190 19.95 2,950 18.47 
พริกขี้หนูสวน 338,880 38.09 234,717.50 60.8 823,677 48.2 
พริกขี้หนูเม็ดใหญ ่ 207,005 43.26 254,360 59.4 500,804 38.61 
ฟัก / แฟง 57,650 7.31 45,500 15.49 135,026 15.29 
ฟักทอง 500 20 3,800 14.74 444,600 11.31 
มะเขือเปราะ 698,285 11.62 474,060 15.97 944,048 15.49 
แมงลัก 18,150 14.45 16,675 25.47 7,045 28.21 
โหระพา 141,210 17.19 196,685 21.88 341,589 29.85 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๓๖ 

แผนภูมิที่ 8 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 

 

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายสินค้าเกษตร 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 : ความสามารถในการแข่งขันต่ า แต่มี Market growth สูง แสดงว่ามีโอกาสดี 

แต่ Market Share ยังต่ า เช่น พืชผัก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว บัวสาย ขจร แตงกวา มะกรูด แฟง บวบ ชะอม  
เห็ดนางฟ้า พืชยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว ฝรั่ง และกล้วย ไม้ดอก ได้แก่ มะลิ 

Cash cows :  ธุรกิจที่  Market growth ต่ า แต่  Market Share ยังสูงอยู่  พืชผัก เช่น ข้าวนาปรัง  
และพืชยืนต้น คือ มะม่วง 

Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่ า Market growth ต่ า เช่น พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ 
มะเขือเปราะ ตะไคร้ ข่า พืชไร่ เช่น ข้าวโพดฝักสด อ้อย พืชยืนต้น เช่น พุทรา และ มะนาว 

 ทั้งนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา “ด้านพืช” ผลิตภัณฑ์พืชท่ีมี
ศักยภาพ Market growth สูง แต่ Market Share ยังต่ า ภายใต้วางโครงการยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง 
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and 
improved nutrition and promote sustainable agriculture) มีเป็นประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  
ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของ ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก เกษตรกรแบบ ครอบครัว คนเลี้ยง  
ปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึง ที่ดินและทรัพยากร และปัจจัยน าเข้า ในการผลิต 
ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพ่ิมมูลค่า และการจ้างอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมรวมทั้ง
หาช่องทางการตลาด ก าหนดมาตรฐานด้านพืช เพื่อให้พืชเหล่านี้ มีคุณภาพเพิ่ม ควบคู่กับการจัดท า
ประชาสัมพันธ์การตลาดพืชผักของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คนรู้จัก เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
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 หากพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่เติบโตแบบ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยังสูงอย่าง 
ข้าวนาปรัง และ มะม่วง เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนมากรู้กันโดยทั่วไปว่า “อ่างทองมีมะม่วงน้ าดอกไม้ที่หวานหอม” 
เพ่ือให้มะม่วงของอ่างทองมีมาตรฐาน และรักษาฐานเดิมของลูกค้า ดังนั้น จังหวัดอ่างทองต้องน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และได้วางโครงการควบคู่กันคือโครงการการ
สร้างแบรนดข์องจังหวัดอ่างทอง packaging ผลิตภัณฑ์มะม่วงเพิ่มมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 
 นอกจากนี้ พบว่า ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มี Market Share ต่ า Market growth ต่ า อย่าง ตะไคร้ 
ข่า และพริกขี้หนูสวน กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางโครงการส่งเสริมการปลูกสวนครัวตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชนโดยทั่วไปนิยมปลูกไว้ จึงท าให้ Market growth ต่ า แต่ทั้งนี้พบว่า พืชสวนครัว
เหล่านี้มีจุดอ่อน คือ ตะไคร้เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ ามาก พริกขี้หนูพอถึงหน้าหนาวจะผลัดใบไม่มีเม็ด หากพิจารณา 
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการน า ตะไคร้ ข่า และพริกขี้หนูสวน เม่ือน ามารวมกับ 
มะนาว และใบมะกรูด หรือน ามาแปรรูปเป็นน้ าสมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคควรมีการแปรรูปสินค้าที่เก็บได้นาน 

(2) การเกษตรด้านปศุสัตว์ 
                ปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรที่ส าคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพื่อการ

บริโภคเพ่ือการใช้งาน และที่ส าคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา 
สุกรและโคเนื้อ ปริมาณการเลี้ยง และ ราคาจ าหน่ายหน้าฟาร์ม ปี 2563 มีการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อ
รองรับความต้องการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมี
การปรับระบบการเลี ้ยงเข้าสู ่ระบบมาตรฐานฟาร์มมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์เป็นอย่างดี  
และหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ท าให้ ระบบการผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส่งผลใหภาพรวมการผลิตปศุสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

                ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ของปี 2563 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยปี 
2563 อยู่ที่ระดับ 113.2 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 110.8 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้า 
ปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 134.3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 134.1 
ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ที่ระดับ 152.0 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 
148.6 

ตารางท่ี 21 จ านวนผลผลิตและมูลค่า ของสินค้าเกษตร พ.ศ. 2561 – 2563 

ชนิดปศุสัตว์ 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 

ไข่ไก4่/ 354,794.976 1,241.78 4,29,638 320.41 1,005,000 701.78 

ไข่นกกระทา

4/ 

640,444,000 307.41 2,452,403 360.19 3,204,000 490.41 

แพะ5/ 932 3.49 1,015 3.88 4,932 25.35 

รวม  1,632.55  2,949.45  2,965.19 

หน่วย:ลา้นบาท 
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หมายเหตุ   1/: ปริมาณของโคเนื้อ : นน. 250 กก/ตัว 
 2/: ปริมาณของสุกร : นน. 100 กก/ตัว 
 3/: ปริมาณของไก่เนื้อ : นน. 2 กก/ตวั 
 4/: ปริมาณของ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา  : ฟอง  
 5/: ปริมาณของแพะ : นน. 30 กก/ตวั 
 
แผนภูมิที ่8 อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้ สาขาปศุสัตว์ 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
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แผนภูมิที่ 9 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีมีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 

 

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายสินค้าปศุสัตว์วางกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น 
จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาด
สัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้  

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เช่น ไข่เป็ด สุกร 
Question marks : ความสามารถในการแข่งขันต่ า แต่มี Market growth สูง แสดงว่ามีโอกาสดี  

แต่ Market Share ยังต่ า เช่น แพะ ไข่นกกระทา 
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ไก่เนื้อ 
Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่ า Market growth ต่ าเช่น โคเนื้อ ไข่ไก่ 

ทั้งนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพ้ืนฐานแล้วจึงได้ ให้ความส าคัญในการพัฒนา “ด้านศักยภาพ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ และ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงนกกระทา” เนื่องจากความสามารถ
ในการแข่งขันต่่า แต่มี Market growth สูงและเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  
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(3) การเกษตรด้านประมง 

                   ภาวะการผลิตสาขาประมงในปี  2563 หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่  2562 
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าต่าง ๆ ลดลง ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั้งในบ่อดิน 
ในกระชังลดพ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์น้ าลง หรือชะลอการเลี้ยงรวมถึงการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลง เกษตรกรมีการปล่อยพันธุ์ปลาในอัตราที่ลดลงเพ่ือลดอัตราความเสี่ยงขาดทุนเนื่องจากสัตว์น้ าตาย ท าให้
ปริมาณผลผลิตลดลง 

                  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง และสัตว์น้ าจืด 
ที่ผลิตได้ในธรรมชาติ ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3,420,613 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,227,320 บาท จ าแนกเป็น
ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง จ านวน 35 ,970 กิโลกรัม มูลค่า 1,790,650 บาท 
และปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ จ านวน 3,384,643 กิโลกรัม มูลค่า 1,430,670 บาท 

ตารางท่ี 22  ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ปี 2562 -2563 

ชนิดสัตว์น้ า 
2562 2563 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลค่า  
(บาท) 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลค่า  
(บาท) 

ปลาช่อน 93,500 8,415,000 37,101 3,328,310 
ปลาดุก 47,500 2,375,000 35,970 1,796,650 
ปลาหมอ 89,500 5,370,000 75,962 4,553,100 
ปลาตะเพียน 280,000 8,400,000 98,030 2,939,360 
ปลานิล 142,000 5,680,000 84,745 3,388,230 
ปลาไน 5,550 188,700 1,538 52,179 
ปลาสลิด 30,800 1,386,000 14,940 672,740 
ปลาสวาย-เทโพ 183,500 7,707,000 103,250 4,335,440 
ปลาไหล 6,850 1,370,000 3,328 670,400 
ปลาเบญจพรรณ 135,600 3,390,000 76,000 1,900,000 
กุ้งก้ามกราม 17,500 6,475,000 3,800 1,287,250 
ปลาทับทิม - - - - 
กุ้งฝอย - - - - 
ตะพาบ - - - - 
กบ - - - - 
ปลายี่สก 21,100 850,000 6,320 255,150 
สัตว์น้ าอื่น ๆ         

รวม 1,053,400 51,606,700 540,893 25,178,809 

ที่มา : ส านกังานประมงจังหวัดอา่งทอง   

หน่วย:บาท 
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ตารางท่ี 23  ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง ปี 2562 - 2563 

ชนิดสัตว์น้ า 
2562 2563 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลค่า  
(บาท) 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลค่า  
(บาท) 

ปลาช่อน 3,370,000 303,300,000 749,100 63,424,800 
ปลาดุก 3,920,000 196,000,000 3,384,643 1,430,670 
ปลาหมอ 35,500 2,130,000 27,200 1,528,000 
ปลาตะเพียน 350,000 10,500,000 435,000 11,890,000 
ปลานิล 985,000 49,250,000 2,083,787 99,195,505 
ปลาไน 28,900 722,500 2,560 62,500 
ปลาสลิด 132,000 9,240,000 126,600 6,709,800 

ปลาสวาย-เทโพ 3,355,000 90,585,000 926,800 25,331,000 

ปลาไหล - - - - 
ปลาเบญจพรรณ 407,000 11,396,000 510,000 13,992,000 
กุ้งก้ามกราม 870,000 870,000 1,160,000 1,160,000 
ปลาทับทิม 4,795,000 359,625,000 1,227,015 90,698,292 
กุ้งฝอย - - - - 
ตะพาบ 36,800 736,000 23,750 475,000 
กบ 515,000 38,625,000 354,000 25,115,000 
ปลายี่สก 388,000 10,088,000 204,500 5,197,000 
สัตว์น้ าอื่น ๆ         

รวม 19,188,200 1,083,067,500 11,214,955 346,209,567 

ที่มา : ส านกังานประมงจังหวัดอา่งทอง  
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แผนภูมิที่ 10 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 

 
ที่มา ส านักงานประมงจังหวัดอา่งทอง , 2563 

จากการวิ เคราะห์  BCG Matrix  เ พ่ือวางแผนการขายสินค้าเกษตร วางกลยุทธ์ทางการตลาด  
และการสร้างแบรนด์ของจังหวัดอ่างทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing 
Growth Rate) และส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เช่น ปลาทับทิม ปลาสวาย
ปลาเทโพ 

Question marks : ความสามารถในการแข่งขันต่ า แต่มี Market growth สูง แสดงว่ามีโอกาสดี  
แต่ Market Share ยังต่ า เช่น ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ้งกร้ามกราม และกบ 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน 
Dogs:  ธุรกิจที่ ไม่ โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี  Market Share ต่ า  Market growth ต่ า  เช่น ปลานิล  

ปลาเบญจพรรณ ตะพาบ และปลาหมอ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการ
ของประชาชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพ้ืนฐานแล้วจึงได้ ให้ความส าคัญ 
ในการพัฒนา “ด้านประมง” ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีศักยภาพ Market growth สูง แต่ Market Share ยังต่ า เช่น 
ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุ้งกร้ามกราม และกบ กรมประมงได้วางโครงการที่จะส่งเสริมการเพาะเลี้ยง  
และจังหวัดอ่างทองได้วางโครงการ ประชาสัมพันธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คนรู้จัก เพิ่มส่วนแบ่ง 
ทางการตลาด 

(4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
1. การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม 

                      การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม เป็นระบบหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นระบบมาตรฐานของชาติ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ และการยอมรับ  
ของผู้เกี่ยวข้อง ระบบนี้คือ “ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good 
Animal Practices , Good Aquatic Practices) ระบบนี้สามารถผลิตได้ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงแต่ พบว่า 
จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานลดลง เป็นเพราะผู้ผลิต หรือเกษตรกร กับผู้บริโภค ขาดความความรู้
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ความเข้าใจ ในระบบมาตรฐาน (GAP) จากข้อมูลส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 , ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่ง
แนวทางการใช้สารเคมี และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มที่หนึ่ง เกษตรกรที่ท าการเกษตรโดยใช้สารชีวะพันธ์จากธรรมชาติกลุ่มนี้ไม่เน้นปริมาณ หรือ
ผลตอบแทนจากผลิตผล ผลิตภาพการผลิตจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า กลุ่มนี้มีจ านวนครัวเรือนเกษตร ประมาณ 
549,269 ครัวเรือน ลดลงจากปี 2536 ที่มีมากถึง 845,031 ครัวเรือน 

กลุ่มที่สอง ใช้ปัจจัยการผลิตแบบผสมผสาน ระหว่างสารชีวะพันธ์จากธรรมชาติ กับปุ๋ยเคมี/สารเคมี
จ านวน 1,955,168 ครัวเรือน ในปี 2536 ลดลงเหลือเพียง 1,704,929 ครัวเรือน อาจจะเนื่องจากทรัพยากร
ดินเสื่อมโทรม ปัจจัยการผลิตธรรมชาติมีน้อยลง หรือมีการใช้เศษซากพืชเพ่ือเป็นพลังงานหรืออ่ืนๆ มากก็เป็นได้ 
เกษตรกรจึงหันไปใช้สารเคมีแทน 

กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เน้นที่ปริมาณ หรือผลตอบแทนจากการผลิต  
จึงจ าเป็นต้องปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลเร็ว นิยมใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นหลัก  พบว่า ในปี 2536 
มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 2,542,020 ครัวเรือน เพ่ิมขึ้นเป็น 3,172,492 ครัวเรือน ดังกล่าวนี้เพ่ือปรับ
ทัศนคติเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยเคมี ว่า “ปุ๋ยเคม”ี ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะห์เพื่อใช้สนองความต้องการของพืช  

จังหวัดอ่างทองจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานแปลง/ฟาร์มในจังหวัด2563 จ านวน 190 ราย 
พบว่า เกษตรกร (ด้านพืช) ผ่านการรับรองมากที่สุด 65 ราย รองลงมาเกษตรกร ด้านประมง จ านวน 62 ราย  
อันดับถัดมาเกษตรกร (ด้านปศุสัตว์) จ านวน 46 ราย และเกษตรกร (การท านาข้าว) จ านวน 16 ราย เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2562 

ตารางท่ี 24 จ านวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม พ.ศ. 2555 - 2563 

ปี 
จ านวนเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแปลง/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 : ส านกังานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  
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(5) สถาบันและองค์กรเกษตรกร 
 - ประเภทสหกรณ์และจ านวนสมาชิก 

                     จังหวัดอ่างทอง มีประเภทสหกรณ์ท่ีมีในจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 
สหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 16 แห่ง มีสมาชิก จ านวน 34,656 ราย และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวน 
13 แห่ง มีสมาชิก จ านวน 7,127 ราย 

ตารางท่ี 25 ประเภทของสหกรณ์จ าแนกตามจ านวนสมาชิก พ.ศ. 2564 
ที ่ ประเภทสหกรณ์ จ านวน  สมาชิก  

(แห่ง) (ราย) 

1 สหกรณ์ภาคการเกษตร 16 34,656 
2 สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 13 7,127 

รวม 22 44,378 
ที่มา : ส านกังานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง   

- สถาบันเกษตรกรและจ านวนสมาชิก 

                    สถาบันเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 416 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเกษตร
จ านวน 51 แห่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 44 แห่ง กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 16 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จ านวน 305 แห่ง 

ตารางท่ี 26  จ านวนสหกรณ์จ าแนกตามประเภทของสถาบันเกษตรกรและอ าเภอ พ.ศ. 2563 

อ าเภอ 
ประเภทของสถาบันเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก กลุ่ม สมาชิก 

เมือง 8 490 7 159 3 45 45 788 
วิเศษชัยชาญ 10 440 8 118 1 30 60 1,935 
โพธิ์ทอง 10 434 5 125 4 80 60 1,003 
ป่าโมก 5 372 5 40 2 30 41 518 
ไชโย 8 371 8 86 2 40 30 480 
แสวงหา 5 293 3 70 3 45 36 547 

สามโก ้ 5 261 8 120 1 20 33 462 
รวม 51 2,661 44 718 16 290 305 5,733 

ที่มา : ส านกังานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง   

4) เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 

            จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองหลวง จึงมีสถาน
ประกอบการไม่มากคือ จ านวน 329 สถานประกอบการ ดังนั้นประชากรของจังหวัดอ่างทองจึงเดินทางไป
ประกอบอาชีพในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เช่น พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี เป็นต้น 

            นอกจากนี้ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ านวนมากในจังหวัด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเภท
อุตสาหกรรมการเกษตร จ านวน 57 สถานประกอบการ รองมาประเภทอุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 34 สถาน
ประกอบการ อันดับถัดมาอุตสาหกรรมอาหารจ านวน 27 สถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 27 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 2561 2562 2563 2564 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2562 2563 2564 

ผลิตภัณฑ์จากพืช 

 

54 50 48 47 -7.41 -2.08 -2.08 
อุตสาหกรรมอาหาร 35 25 25 26 -28.6 4 4 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 - - - -100 - - 
สิ่งทอ 5 3 3 3 -40 0 0 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 3 1 1 1 -66.7 0 0 

ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
จากหนังสัตว์ 

5 4 4 5 -20 25 25 

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 52 22 23 27 -57.7 17.39 17.39 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคาร
จากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอ่ืน ๆ 

4 5 5 2 25 -60 -60 

การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการ
ท าแม่พิมพ์ 

2 - - - -100 - - 

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 8 7 7 7 -12.5 0 0 
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 4 4 4 9 - 125 125 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 6 1 1 1 -83.3 0 0 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 19 14 15 15 -26.3 0 0 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ 48 35 34 34 -27.1 0 0 
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 5 4 5 5 -20 0 0 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 28 18 18 19 -35.7 5.56 5.56 
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 22 5 5 5 -77.3 0 0 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง
การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 

20 10 11 11 -50 0 0 

อ่ืน ๆ 115 107 109 112 -6.96 2.75 2.75 
ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอา่งทอง 

และเมื่อพิจารณาลักษณะของการค้าและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในปี 2564 มีเงินลงทุนเท่ากับ 
28,030.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีเงินลงทุน 76,479 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ –2.2 
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ตารางท่ี 28 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวนเงินทุน และจ านวนคนท างาน พ.ศ. 2556 - 2564 

ปี สถานประกอบการ คนท างาน เงินทุน 
2556 491 8,348 21,194.37 
2557 452 7698 78,254.64 
2558 449 7,940 74,786.71 
2559 436 7,988 74,905.00 
2560 449 8633 76,141.06 
2561 437 8712 76,479.44 
2562 315 8,016 76,404.81 
2563 318 7,699 28,661.03 
2564 329 7,505 28,030.95 

ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอา่งทอง 

โรงงานในจังหวัดอ่างทองท่ีมีเงินลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรก 

1. บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จ ากัด    เงินลงทุน     4,668,000,000  ล้านบาท 
2. บริษัท แสงฟ้าอะกริโปรดักส์ จ ากัด   เงินลงทุน     2,680,000,000  ล้านบาท 
3. บริษัท เมอร์รีไรซ์แลนด์ จ ากัด    เงินลงทุน     2,042,349,900  ล้านบาท 
4. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน)  เงินลงทุน     1,931,000,000  ล้านบาท 

ผลิตเส้นใยธรรมชาติ,เส้นใยสงัเคราะห์ 
5. บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จ ากัด   เงินลงทุน     1,868,500,000  ล้านบาท 
6. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)  เงินลงทุน     1,631,856,000  ล้านบาท 
    จ ากัด (มหาชน) (แบ่งบรรจุเส้นใยเรยอนและจัดเก็บขนถ่ายสินค้า) 
7. บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน)  เงินลงทุน     1,408,000,000  ล้านบาท 
    (แบ่งบรรจุเส้นใยเรยอนและจัดเก็บขนถ่ายสินค้า) 
8. สยามโซล่า เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  เงินลงทุน        755,000,000  ล้านบาท 
9. บริษัท โรงสีทองชัยโย จ ากัด    เงินลงทุน        649,000,000  ล้านบาท 
10. บริษัท เค ที เอ็มเอส จี จ ากัด   เงินลงทุน        630,737,000  ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถิ่น (OTOP) 
เ พ่ือการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  กระทรวงมหาดไทย  

โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองได้จัดประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ไว้ 5 ประเภท คือ  
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ดังกล่าวนี้  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มตามศักยภาพด้านการผลิต (Market Segmentation) โดยก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่ม จ าแนกได้ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการในปี 2555 
- 2563 จ านวน 758 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากลมุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีคุณภาพสูง  
ผลิตได้จ านวนมากอย่างต่อเนื่อง มีจ านวน 62 ผลิตภัณฑ์ 

 กลุ่ม B อนุรักษ์สร้างคุณค่ามุ่งเน้นการสร้างคุณค่ามูลค่าเพ่ิมในตลาดเฉพาะโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 
มีคุณภาพสูง ผลิตน้อยชิ้น เพราะมีขั้นตอนกระบวนการ ผลิตที่ยากและซับซ้อน มีจ านวน 105 ผลิตภัณฑ์ 
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 กลุ่ม C พัฒนาสู่สินค้าดาวเด่นมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพควบคุม คุณภาพสินค้าให้คงที่และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการแข่งขัน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีคุณภาพปานกลาง ผลิต ได้จ านวนมาก มีจ านวน 303 ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม D ปรับตัวสู่การพัฒนาหรือเอกลักษณ์มุ่ งเน้นการศึกษาจุดเด่นจุดด้อยเพ่ือพัฒนาทิศทาง 
หรือให้รับช่วงการผลิตโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีการผลิตได้ง่าย ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานจ านวน 288 ผลิตภัณฑ์  

ส าหรับผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด : PSO (Provincial Star OTOP) ที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่า
เป็นที่นิยม มีศักยภาพด้านการผลิต มีความสามารถด้านการตลาด โดยพิจารณาจากผู้บริโภค และการส่งเสริม 
จากหน่วยงานที่ร่วมกันเป็นภาคี การท างานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดเป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด ในการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง ผลิตภัณฑ์กลอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และผักตบชวา ฯลฯ 

ตารางท่ี 29 จ านวนรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2556– 2563 

ปี 

 

 

 

ปี 

จ านวน (ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

2556 615,900,000 -5.23 

2557 620,270,000 0.71 

2558 

 

 

 

 

817,614,081 28.35 

2559 953,233,000 16.58 

2560 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 : ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

ตารางท่ี 30 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2559– 2562 

ปี 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว 

2559 8 10 23 47 20 
2560 8 10 23 47 20 
2561 8 10 23 47 20 
2562 5 2 28 62 30 

ตารางท่ี 31 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนจ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียน  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2559 2560 2561 2562 
อาหาร 235 435 754 771 
เครื่องดื่ม 15 22 49 56 
เครื่องแต่งกาย 35 39 50 57 
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 215 239 420 449 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 87 120 175 181 

รวม 587 855 1,448 1,514 

หน่วย:ล้านบาท 
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แผนภูมิที่ 11 การวิเคราะห์ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดอ่างทอง 

 

 

จากการวิเคราะห์ BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วางกลยุทธ์ทางการตลาด 
นั้นจะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดสัมพันธ์ (Relative Market Share) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พบว่ายังไม่มีประเภทของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่อยู่ใน
ตลาดเติบโตสูง หรือมีโอกาสดี แต่  Market Share ยังต่ า เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ท ามีคู่ แข่ง 
หลายจังหวัด 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ า แต่ Market Share ยังสูงอยู่ คือ ประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ อาหาร  

Dogs: ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่ า Market growth ต่ า คือ สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม 

ทั้งนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพ้ืนฐานแล้วจึงได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา “ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องดื่ม ด้วย Invention and 
Product Improvements  และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์ประเภทแต่งกาย ของใช้
ของตกแต่ง ของที่ระลึก และอาหาร และเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการเพ่ิมผลผลิตให้ได้มาตรฐานแปรรูปผลผลิต
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมรายได้ 

5) เศรษฐกิจด้านการบริการท่องเที่ยว 
    ในปี 2564 คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง มองแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2564 -2566  

ของจังหวัดอ่างทองว่า การให้บริการมุ่งเน้นด้านสุขภาพมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยว  
จากความสะอาด ปลอดภัยเชื้อโรคเป็นล าดับแรก โดยพิจารณาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนจ านวนไม่มาก  
และใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง เพ่ือลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม 
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     สถานการณ์ ของการเดินทางท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอ่างทอง มีผู้เยี่ยมเยือนลดลง 
ร้อยละ 88.20 เป็นเพราะจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ในจ านวนนี้พบว่า 
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ ลดลงร้อยละ 53.66 และร้อยละ 74.28 

      การกระตุ้นการใช้จ่ายของนักทัศนาจร คือการจัดกิจกรรม การให้บริการมุ่งเน้นด้านสุขภาพมากข้ึน  
โดยสิ่งนักท่องเที่ยวจะค านึงถึง มีดังนี ้

  1.ความสะอาด  นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่ พัก จากความสะอาด  
ปลอดภัยเชื้อโรคเป็นล าดับแรก เน้นการใช้แอพพลิเคชั่นในการด าเนินงานทั้งการจ่ายเงิน รับสลิป เพื่อลดการสัมผัส 
เป็นต้น 

  2.ความแออัด นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากการรักษาระยะห่างในสังคม 
การหลีกเลี่ยงเพ่ือเผชิญกับผู้คนจ านวนมาก ท าให้ความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บจะลดน้อยตาม ไปด้วย ดังนั้น 
จังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก  

  3.พาหนะในการเดินทาง  นักท่องเที่ยวจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะเพ่ิมมากขึ้น  
เพ่ือลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม 

           ทั้งนี้ ในการพัฒนาด้านการบริการท่องเที่ยว ตามความต้องการของประชาชนเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชน เน้นการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special 
interest tourism) ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนและ
เรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ในแหล่งวัฒนธรรมให้เกิดความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ ซึ่งอาจจัดอยู่ใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพโดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วยเพื่อเพ่ิมรายได้ และจ านวนนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจ าแนกตามค่าใช้จ่ายของผู้มาเยี่ยมเยือน พ.ศ. 2560 – 2561 
ค่าใช้จ่าย 
รายหมวด 

นักท่องเที่ยว นักทศันาจร ผู้เยี่ยมเยือน  
2561 2560  2561 2560  2561 2560  

ที่พัก 347.77 337.37 + 3.08 0.00 0.00 + 0.00 160.37 160.06 + 0.19 
อาหารและ
เครื่องดื่ม 

316.51 298.05 + 6.19 246.16 234.13 + 5.14 278.60 264.46 + 5.35 

ซื้อสินค้าและของ
ที่ระลึก 

239.69 228.98 + 4.68 220.24 210.97 + 4.39 229.21 219.51 + 4.42 

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ความบันเทิง 

126.16 122.01 + 3.40 84.98 82.50 + 3.01 103.97 101.24 + 2.70 

ค่าบริการ
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด 

63.11 61.48 + 2.65 67.57 65.86 + 2.60 65.52 63.79 + 2.71 

ค่าพาหนะเดินทาง
ในจังหวัดจังหวัด 

101.79 98.20 + 3.66 95.92 92.54 + 3.65 98.63 95.23 + 3.57 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 70.20 65.51 + 7.16 74.05 69.98 + 5.82 72.28 67.86 + 6.51 
ค่าใช้จ่าย/วัน/คน 1,265.23 1,211.60 + 4.43 788.92 755.98 + 4.36 1,008.58 972.15 + 3.75 
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ตารางท่ี 33 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2560 – 2564 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนสถานพกัแรม (แห่ง) 12 12 12 12 12 
จ านวนห้อง (ห้อง) 444 498 590 590 498 
จ านวนผู้เยีย่มเยือน 775,367  816,632  828,556 377,321  ,632  

    ชาวไทย  744,057  783,962  796,444 369,062  783,962  
    ชาวต่างประเทศ 31,310  32,670  32,112 8,259  32,670  

จ านวนนกัท่องเทีย่ว1/ 277,530  285,797 267,279 277,530  285,797 

    ชาวไทย  276,701  284,928  266,495 276,701  284,928  
    ชาวต่างประเทศ 829  869  784 829  869  

จ านวนนกัทศันาจร2/ 497,837  530,835  463,223 497,837  530,835  

    ชาวไทย  467,356  499,034  434,782 467,356  499,034  
    ชาวต่างประเทศ 30,481  31,801  28,441 30,481  31,801  
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 1.62  1.59  1.64 1.62  1.59  

ชาวไทย  1.62  1.59  1.64 1.62  1.59  
ชาวต่างประเทศ 1.37  1.41  1.35 1.37  1.41  
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)      
ผู้เยี่ยมเยือน  972.15  1,008.58  940.02 972.15  1,008.58  

ชาวไทย  969.90  1,005.67 938.74 969.90  1,005.67 
ชาวต่างประเทศ 1,037.11  1,091.86  987.55 1,037.11  1,091.86  

นักท่องเที่ยว  1,211.60  1,265.23  1,115.35 1,211.60  1,265.23  

ชาวไทย  1,210.45  1,263.96  1,163.94 1,210.45  1,263.96  
     ชาวต่างประเทศ 1,663.75  1,738.78  1,553.62 1,663.75  1,738.78  
นักทศันาจร 755.98  788.92  727.31 755.98  788.92  
     ชาวไทย 739.18  771.21  712.38 

955 
739.18  771.21  

     ชาวต่างประเทศ 1,013.75  1,066.96  955.67 1,013.75  1,066.96  
รายไดจ้ากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)      
   ผู้เยี่ยมเยือน 920.84  920.84  1,067.81 438 

  
920.84  

     ชาวไทย 888.05  957.48  977.490 428.41  957.48  
     ชาวต่างประเทศ 32.79  36.06  35.62 9.31  36.06  

ที่มา :  กรมการท่องเท่ียว  
นักท่องเที่ยว1/ : หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การไปท างานประจ า การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มี
ภูมิล าเนา หรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้นทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
นักทัศนาจร2/  นักทัศนาจร  หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน 
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2.2 ด้านสังคมและความม่ันคง 
1) ด้านสังคม 

(1) การศึกษา 
                 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอ่างทองมีสถานศึกษาที่ เปิดสอนตั้ งแต่ระดับอนุบาล

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 198  แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
52,084 คน มีครูและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา (ธุรการ,พนักงานขับรถ,แม่บ้าน,ภารโรง,ฯลฯ) จ านวน 3,574 
คนคิดเป็นอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียน 16.69 คน 

                 ในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จังหวัดอ่างทอง 
ปีการศึกษา 2559-2562 ในปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทยร้อยละ 46.12 รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.44 
และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 30.28 และ 29.12 
ตามล าดับ ปีการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 46.04 รองลงมา 
คือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.03 และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ร้อยละ 29.36 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 26.17 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 53.18 
รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 35.11 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กับกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 28.38 และ 27.88 ตามล าดับ  

                 ส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มสาระภาษาไทย ร้อยละ 54.34 รองลงมาคือกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ร้อยละ 31.23 
ล าดับถัดมากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.48 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.17 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามปีการศึกษา 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 

ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

สังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 
ส านักงานพระพุทธศาสนาฯ 55.08 27.33 33.83 26.83 
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สังกัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
ระดับจังหวัด 53.18 28.38 35.11 27.88 

ที่มา : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

แผนภูมิที่ 12 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

 
ที่มา : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

(2) แรงงาน 

                จากการส ารวจความคิดเห็นของส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับสถานการณ์  
ด้านแรงงานของจังหวัดอ่างทอง พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 259,828 คน เป็นประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ านวน 216,894 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 140,515 คน ผู้มีงานท า 139,182 คนผู้ว่างงาน 
1,333 คน อัตราการว่างงานของจังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ 0.95 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีจ านวน  
ร้อยละ 1.10 

ตารางท่ี 36 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2556 – 2561 

สถานภาพแรงงาน ข้อมูลเฉลี่ยรายปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ผู้อยู่ในวัยท างาน  
(อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 

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

1.ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 162,129 142,855 140,025 144,461 141,493 140,515 

1.1 ผู้มีงานท า 159,022 140,638 137,712 141,452 139,270 139,182 

1.2 ผู้ว่างงาน 3,106 2,217 2,313 3,009 2,030 1,333 

1.3 ผู้รอฤดูกาล 288 80 183 193 194 - 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 72,379 69,015 73,068 69,838 74,208 76,378 

2.1 ท างานที่บ้าน 16,883 17,921 21,615 20,096 20,389 19,807 

2.2 เรียนหนังสือ 17,112 14,256 13,414 13,965 14,230 14,624 
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สถานภาพแรงงาน ข้อมูลเฉลี่ยรายปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2.3 อ่ืน ๆ (เด็ก/ชรา) 38,384 36,838 38,039 35,777 39,589 41,948 

อัตราการว่างงาน  
(ค่าเฉลี่ยจังหวัด) 

1.91 1.55 1.65 2.08 1.43 0.95 

อัตราการว่างงาน 
(ค่าเฉลี่ยประเทศ) 

0.72 0.84 0.75 0.99 1.20 1.10 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง 

การมีงานท าจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 100,063 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.89 และท างานในภาคเกษตร จ านวน 37,523 คน คิดเป็นร้อยละ 28.11 โดยผู้มีงานท า 
นอกภาคเกษตรสูงสุด คือ สาขาการผลิต จ านวน 30,452 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 รองลงมาคือ  
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 
จ านวน 23,122 คน คิดเป็นร้อยละ 16.61 ด้านการศึกษา ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่า
ประถมศึกษาจ านวน 30,431 คน หรือร้อยละ 21.86 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 28,331 คน หรือร้อยละ 20.36 

การว่างงาน มีผู้ว่างงาน จ านวน 1,333 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.78 เทียบกับปีที่ผ่านมา  
มีผู้ว่างงานจ านวน 3,226 หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.43 

 แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลเบื้องต้น ปี 2561 มีผู้ท างานอยู่ในแรงงานนอกระบบจ านวน 69,568 คน 
ท างานในภาคเกษตร จ านวน 29,538 คนคิดเป็นร้อยละ 42.46 และท างานนอกภาคเกษตรมีจ านวน 40,029 คน 
ร้อยละ 57.54 อาชีพที่มีจ านวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง  
จ านวน 29,538 คน ร้อยละ 42.46 รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 16,477 คน 
ร้อยละ 23.68 ด้านการศึกษา แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่ าประถมศึกษา  
จ านวน 25,663 คนร้อยละ 37.68 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จ านวน 13,400 คน ร้อยละ 19.68  
หากจ าแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 18,341 คน (ร้อยละ 26.93) รองลงมาคือ  
ช่วงอายุ 55 - 59 ป ีจ านวน 9,263 คน (ร้อยละ 13.60) 

การบริการจัดหางานในจังหวัดอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) มีต าแหน่งงานว่าง 
ในจังหวัด จ านวน 1,031 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในจังหวัด 1,231 คน และ มีการบรรจุงาน 
ในจังหวัด จ านวน 962 คน ต าแหน่งงานว่างจ าแนกตามวุฒิการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา  
มีความต้องการ 470 อัตรา (ร้อยละ 45.63) รองลงมาเป็นระดับ ปวช. จ านวน 196 อัตรา (ร้อยละ 19.03) 
และระดับ ประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 152 อัตรา (ร้อยละ 14.76) ตามล าดับ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  
ในจังหวัดจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 523 คน (ร้อยละ 44.02) รองลงมาคือ 
ระดับปวช. มีจ านวน 219 คน (ร้อยละ 18.43) และระดับ ปวส. จ านวน 176 คน (ร้อยละ 14.81)  
การบรรจุงานในจังหวัดจ าแนกตามวุฒิการศึกษา สูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 444 คน (ร้อยละ 46.84) 
รองลงมาคือ ระดับปวช. มีจ านวน 179 คน (ร้อยละ 18.88) และระดับ ปวส. จ านวน 128 คน (ร้อยละ 13.50) 
อาชีพที่มี การบรรจุ งานมากที่ สุ ด คืออาชีพงานพ้ืนฐาน จ านวน  594 คน (ร้อยละ 62.66) ช่ วงอายุ 
ที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 422 คน (ร้อยละ 44.52) และอุตสาหกรรมที่มี
การบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายส่ง การขายปลีกฯ จ านวน 257 คน (ร้อยละ 27.11) 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๕๔ 

แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท างาน มีจ านวน 3,355 คน  
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตท างานจ านวน 2,587 คน (ร้อยละ 77.11) 
รองลงมาคือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานตาม MOU จ านวน 621 คน (ร้อยละ 18.50) ประเภทชั่วคราว 
(ม.9) จ านวน 70 คน (ร้อยละ 2.09) ชนกลุ่มน้อยจ านวน 47 คน (ร้อยละ 1.40) และประเภทส่งเสริม  
การลงทุนและกฎหมายอื่น (ม.12) จ านวน 30 คน (ร้อยละ 0.89)  

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีการฝึกเตรียมเข้าท างานมีผู้เข้ารับการฝึกจ านวน 
121 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมี 5 กลุ่มอาชีพ คือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 45 คน ช่างเครื่องกล 
จ านวน 29 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จ านวน 22 คน ธุรกิจและบริการ จ านวน 21 คน 
และช่างอุตสาหกรรม จ านวน 4 คน ตามล าดับมีผู้ผ่านการฝึก 21 คน 

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึกจ านวน 677 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมี 6 กลุ่มอาชีพ 
คือ ธุรกิจและบริการ จ านวน 366 คน ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ านวน 89 คน ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
จ านวน 75 คน ช่างเครื่องกล จ านวน 57 คน ช่างอุตสาหกรรม จ านวน 50 คน และช่างก่อสร้าง จ านวน 40 คน 
ตามล าดับมีผู้ผ่านการฝึก จ านวน 638 คน และมีผู้ผ่านการฝึกและมีงานท า จ านวน 518 คน  

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน 173 คน โดยมีกลุ่มอาชีพที่มีการฝึก  
4 กลุ่มอาชีพ คือช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จ านวน 120 คน ช่างอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน 
ธุรกิจและบริการ จ านวน 12 คน และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 11 คนตามล าดับมีผู้ผ่านการฝึก  
จ านวน 156 คน และมีผู้ผ่านการฝึกและมีงานท า จ านวน 93 คน  

การฝึกอาชีพเสริม มีผู้เข้ารับการฝึก จ านวน 173 คน โดยมีกลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมี 4 กลุ่มอาชีพ  
คือ ธุรกิจและบริการ จ านวน 91 คน และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 45 คน เกษตรอุตสาหกรรม จ านวน 20 คน 
และช่างเครื่องกล จ านวน 20 คนตามล าดับมีผู้ผ่านการฝึก จ านวน 176 

การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ มีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 179 แห่ง ลูกจ้าง  
ที่ผ่านการตรวจ จ านวน 2,972 คน สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 
ได้แก่ ขนาด 1-4 คน จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.73 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด  ผล
การตรวจมีสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง จ านวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.33 และปฏิบัติไม่ถูกต้อง 37 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.68 

 การตรวจความปลอดภัยในการท างาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 100 แห่ง 
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจ านวน 4,174 คน สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด 
20 - 49 คน จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด  
ผลการตรวจสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย90แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00  
และปฏิบัติไม่ถูกต้อง 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยในการท างาน ทางเจ้าหน้าที่ ได้ด า เนินการโดยการออกค าสั่ ง ให้ปรับปรุง ให้ถูกต้อง  
และส่งเรื่องด าเนินคดี 

การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
มีการแจ้งข้อเรียกร้องในสถานประกอบการในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 1 แห่ง 1 ครั้ง มีผู้เรียกร้อง จ านวน  
220 คน ข้อเรียกร้องดังกล่าวสามารถยุติได้โดยการตกลงกันเอง 
 การสวัสดิการแรงงาน จังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,398 แห่ง มีลูกจ้างรวม 14,199 คน 
 การเลิกกิจการ/เลิกจ้างแรงงาน ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี พ.ศ. 2561 
พบว่า มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จ านวน 2 แห่ง มีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง จ านวน 7 คน 
 การประกันสังคม ข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม จ านวน 1,246 แห่ง มีผู้ประกันตน 44,519 คน จ าแนกเป็น (มาตรา 33) จ านวน 15,024 คน 
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(มาตรา 39) จ านวน 5,003 คน (มาตรา 40) จ านวน 24,492 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม  
ที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจ านวน 1 แห่ง มีผู้ใช้บริการ 37,958 คน  

กองทุนประกันสังคม ข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 
จ าแนกตามประเภทของประโยชน์ทดแทน จ านวน 100,314 ครั้ง ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน  
ใช้บริการสูงสุด ได้แก่กรณีสงเคราะห์บุตร จ านวน 70,076 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 69.86 ของจ านวนการใช้บริการ
ทุกประเภท ส าหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสูงสุด ได้แก่ กรณีชราภาพ จ านวน 70,128,780.80 บาท 
หรือร้อยละ 38.87 ของเงินประโยชน์ทดแทนท่ีจ่าย 

กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 1,032 แห่ง
มีลูกจ้างที่ข้ึนทะเบียน จ านวน 11,278 คน 

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้ประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ านวน 98 คน โดยประเภทของความร้ายแรงอันดับแรก คือ หยุดงานไม่เกิน 3 
วัน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.96 และหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 44.90 ตาย 4 
คน คิดเป็นร้อยละ4.08 และสูญเสียอวัยวะบางส่วน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 ตามล าดับ 

(3) ความยากจน 

                 ในช่วงปี 2552 - 2562  อัตราความยากจนในจังหวัดอ่างทองเพ่ิมขึ้นนจากร้อยละ 1.66 
เป็นร้อยละ 2.06 และตัวเลขจ านวนประชากรที่ด ารงชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากสัดส่วนของรายได้ของคนรวยที่สุด (decile ที่ 10) สูงกว่าสัดส่วนรายได้ 
ของคนจนที่สุด (decile ที่ 1) ถึง 13.04 เท่า สะท้อนถึงการกระจุกตัวของรายได้ในกลุ่มบน และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึงไปสู่คนกลุ่มล่าง ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความยากจน คือ  การสูญเสียงาน
หรือชั่วโมงท างานลดลง ย่อมท าให้ครัวเรือนต้องดิ้นรนด ารงชีพจากเงินออม มีการคาดการณ์ว่า ครัวเรือนโดยเฉลี่ย
ทั่วไปจะด ารงชีวิตอยู่ ได้นานถึงเก้าเดือนด้วยเงินออมโดยไม่มีรายได้ แต่ครัวเรือนยากจนจะอยู่รอดได้  
เพียงสามเดือน 

(4) สาธารณสุข 

พิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดอ่างทองเรียงล าดับของความส าคัญ ได้ดังนี้  

1. โครงสร้างประชากรของจังหวัดอ่างทองในปี 2561 มีสัดส่วนเพศหญิง ร้อยละ 52.05 
เพศชายร้อยละ 47.95 พิจารณาสัดส่วนของประชากรจ าแนกตามกลุ่มและช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กอายุ 0 -4 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 4.24 อายุ 5-14 ปีร้อยละ 10.75 กลุ่มประชากรวัยท างาน หรือ ประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี 
ร้อยละ 63.80 และกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้น ร้อยละ 21.20 ซึ่งประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น 
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แผนภูมิที่ 13 จ านวนประชากรจากการทะเบียนจ าแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2561 

 

2. ประชากรในจังหวัดอ่างทองยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ  
ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกก าลังกาย เกิดความเครียด 
หาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ท าให้มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน เป็นสาเหตุหลักส าคัญท าให้เกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลท าให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต มีภาระค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล ซึ่งประเทศไทยและจังหวัดอ่างทองก็ก าลัง
เผชิญกับปัญหาที่วิกฤติเช่นกัน ต้องประสบกับแนวโน้มปัญหาที่เพ่ิมขึ้นจากโรคที่ป้องกันได้ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

ตารางท่ี 37 จ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ พ.ศ. 2557- 2561 

3. อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากรจังหวัดอ่างทองในอนาคตเพ่ิมช้าลงไปเรื่อย ๆ  
จนเมื่อปี 2557 อัตราเพ่ิมของประชากรในจังหวัดอ่างทอง จะใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราเพ่ิม
ประชากรลดลงไปจนต่ ากว่าศูนย์หรือติดลบ จ านวนประชากรของจังหวัดอ่างทองใกล้จะถึงจุดคงตัวแล้ว  
เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ประชากรก็จะมีจ านวนคงตัวที่ประมาณ 280,000 คน 
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กลุ่มสาเหตุ 2557 2558 2559 2560 2561 

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตา
บอลิซึม 

246,248 266,003 292,929 342,808 321,683 
โรคระบบไหลเวียนเลือด 240,706 264,967 297,838 321,257 305,113 
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 134,856 143,693 147,666 147,628 144,336 
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และ
เนื้อยึดเสริม 

135,550 148,009 149,871 152,519 142,906 

โรคระบบหายใจ 161,949 160,270 163,226 150,013 136,834 
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบ
ได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการ 

127,507 120,178 118,203 108,712 102,141 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 33,726 50,351 71,526 73,963 73,242 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 32,721 38,323 43,107 44,853 46,196 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๕๗ 

แผนภูมิที่ 14 อัตราการเพิ่มเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร พ.ศ. 2551 –2561 

 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 แปรผลโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

แผนภูมิที่ 15 อัตราการเกิดและอัตราการตายต่อของประชากรจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2551 - 2561 

 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 แปรผลโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขส านกังานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

 4. ประชากรของจังหวัดอ่างทองมีภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลง เป็นผลให้ประชากร ในจังหวัด
อ่างทองมีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 5. สาเหตุการป่วยของประชาชนของจังหวัดอ่างทองที่ส าคัญ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
เป็นผู้ป่วย ในปี 2561 ได้แก่ โรคปอดบวม จ านวน 3,616 ราย โลหิตจางอ่ืน ๆ จ านวน 1,861 ราย  
อันดับถัดมา สาเหตุการป่วยโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และการบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ พบว่า  
มีจ านวนผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกัน จ านวน 1,573และ 1,435 ราย ตามล าดับ  
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๕๘ 

ตารางท่ี 38 ล าดับโรคของผู้ป่วยใน จ าแนกตามสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค พ.ศ. 2557 - 2561 

นอกจากนี้เมื่อระดมความคิดจากผู้ เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายร่วมประชุม  
สะท้อนข้อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตาม 4H ได้แก่ ความรุนแรงของโรคที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุด (High risk), การป่วยด้วยโรคที่มีผู้เข้ารับบริการ 
ในสถานพยาบาลเป็นจ านวนมาก (High Volume) ,  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High cost)  
และความสอดคล้องของโรคที่เป็นปัญหากับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต 
และระดับจังหวัด (High policy) เมื่อมีการถ่วงน้ าหนักคะแนนในแต่ละโรค และน ามาจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา (Priority setting) พบว่าโรคและภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัดอ่างทอง 5 อันดับแรก 
ได้แก่ หลอดเลือดสมอง (Stroke), ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน, โรคมะเร็งทุกชนิด  
และพัฒนาการเด็กสมวัย ตามล าดับ 

โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 - 2561) ข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราการตายด้วยโรคและภาวะที่เป็นปัญหาส าคัญของประชาชนในจังหวัดต่อประชากร
แสนคน ของ 5 อันดับมีแนวโน้ม ดังนี้ 

ตารางท่ี 39 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคมะเร็งทั่วไปต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561 

ปี จ านวน 

 

ผลการวินิจฉัยว่า อัตราการตาย ร้อยละ 
ประชากร ตายด้วยโรคมะเร็ง  ต่อประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 300 105.79 -6.99 
2558 283,173 349 123.25 17.45 
2559 282,995 340 120.14 -3.10 
2560 282,404 342 121.10 0.96 
2561 281,187 393 139.76 18.66 

  

สาเหตุการป่วย 2557 2558 2559 2560 2561 
ปอดบวม 2,623 2,610 4,801 4,399 3,616 
โลหิตจาง อื่น ๆ 618 971 1,346 1,777 1,861 
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน 

1,078 879 1,461 1,605 1,573 

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

627 711 1,446 1,484 1,435 

โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอ่ืน 

588 598 980 977 1,107 
หัวใจล้มเหลว 718 634 922 1,017 1,089 
ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อ่ืน ๆ 67 1,078 1,550 1,104 1,074 
โรคอ่ืน ๆ ของล าไส้และเยื่อบุช่องท้อง 134 275 637 691 976 
ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด 418 401 766 1085 918 
เบาหวาน 708 641 911 982 896 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๕๙ 

ตารางท่ี 40 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561 

ปี จ านวน 

 

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย 

อัตราการตาย ร้อยละ 
ประชากร โรคหลอดเลือด

สมอง  
ต่อประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 188 66.30 -26.75 
2558 283,173 179 63.21 -3.09 
2559 282,995 200 70.67 7.46 
2560 282,404 173 61.26 -9.41 
2561 281,187 185 65.79 4.53 

ตารางที่ 41 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561 

ปี 

จ านวน 

ประชากร 

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย 

โรคหัวใจขาดเลือด  

อัตราการตาย 

ต่อประชากรแสนคน 

ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 199 70.18 0.39 
2558 283,173 340 120.07 49.89 
2559 282,995 205 72.44 -47.63 
2560 282,404 137 48.51 -23.93 
2561 281,187 150 53.35 4.83 

ตารางที่ 42 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่งต่อประชากรแสนคนปี 2557 – 2561 

ปี จ านวน 

 

ผลการวินิจฉัยว่า
ตายด้วย 

อัตราการตาย ร้อยละ 
ประชากร อุบัติเหตุการขนส่ง ต่อประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 113 39.85 -1.03 
2558 283,173 197 69.57 29.72 
2559 282,995 85 30.04 -39.53 
2560 282,404 68 24.08 -5.96 
2561 281,187 77 27.38 3.30 

ตารางที่ 43 จ านวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนปี 2557–2561 

ป ี จ านวน 

 

ผลการวินิจฉัย อัตราการตาย ร้อยละ 
ประชากร ตายด้วย

โรคเบาหวาน 
ต่อประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283568 48 16.93 6.35 
2558 283173 71 25.07 8.15 
2559 282995 49 17.31 -7.76 
2560 282404 48 17.00 -0.32 
2561 281187 62 22.05 5.05 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๖๐ 

2) ด้านความม่ันคง 
    ปัญหายาเสพติด 

               ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมไทยและประเทศชาติอย่างยิ่ง เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม มีผลเสียต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ของประชากร สถาบันทางสังคมและความมั่นคงของชาติอีกด้วย การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงและ
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกกลุ่ มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย การแพร่ ระบาดของปัญหายาเสพติด 
มีความรุนแรงมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของปริมาณการผลิต การค้าและการจ าาหน่าย (Supply) รวมทั้งมีการพัฒนา
ตัวยา ส่วนผสมของยาเสพติดรูปแบบใหม่เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้เสพแต่ละประเภท 
(Demand) มีจ านวนและสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น จากข้อมูลของส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) สถิติจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 810 คดี 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 824 คดี ลดลงจ านวน 14 คดี ซึ่งถือว่า ไม่แตกต่างจากปีที่
แล้ว ส่วนข้อหาที่มีการกระท าาผิดมากที่สุดคือ เสพ 286 คดี คิดเป็นร้อยละ 35.31 ครอบครอง จ านวน 282 
คดี คิดเป็นร้อยละ 34.81 ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 25.06 จ าาหน่าย จ านวน 30 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 370 และ ผลิต 9 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.12 (ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อ่างทอง , 2564 

 เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่มีมานาน ลักษณะและความ
รุนแรงของปัญหาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต่างก็เอ้ือให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรง 
โดยเฉพาะปัญหาในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม ชุมชน และตนเอง เช่น การสูญเสียโอกาสในการศึกษา สุขภาพร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม การสูญเสีย 
อิสรภาพเนื่องจากกระท าความผิด ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกท าลาย ความรู้สึกไมป่ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือผลกระทบในระดับประเทศ คือ การสูญเสียด้านงบประมาณในการปราบปราม จับกุม คุมขัง รวมทั้ง การ
บ าบัดฟ้ืนฟูซึ่งน ามาสู่การสูญเสียที่ส าคัญ คือ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การ
แพร่ระบาดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 451 คนเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 599 คน ลดลง จ านวน 148 คน เนื่องจากสถานถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การบ าบัดรักษาในรูปแบบสมัครใจ (ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม) ลดลง โดยจ าแนกเป็นแต่ละระบบ ดังนี้ในปี 2564 ระบบสมัครใจ จ านวน 132 คน น้อยกว่าปี 
2563 ระบบบังคับบ าบัด ปี 2564 จ านวน 219 คน น้อยกว่า ปี 2563 จ านวน 104 คน ระบบ ต้องโทษ 
ปี2564 มีจ านวนเท่ากับในปี 2563 คือ 100 คน จะเห็นว่ามีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาน้อยกว่าปี 2563 ในทุก
ระบบ (จากระบบ บสต. ในช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)) 

 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูล พ้ืนฐานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สามารถแบ่ ง เป็น  2 ส่ วน  ประกอบด้ วย  
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

1) ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

      1.1 ด้านทรัพยากรน้ า 
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1.1.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดอ่างทองท าการกสิกรรมโดยอาศัยน้ าชลประทานเป็นหลัก 
แต่การปลูกข้าวในฤดูนาปี น้ าฝนยังคงเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีความส าคัญส าหรับการเพาะปลูกการท านาข้าว
อย่างยิ่ง  

1.1.2 แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วยแม่น้ าล าคลองหนองบึงต่าง ๆ จังหวัดอ่างทองมีแม่น้ า
สายส าคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ 

1) แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลักเข้าสู่จังหวัดอ่างทองที่อ าเภอไชโย ไหลจาก
ทิศเหนือไปทิศใต้ โดยผ่านอ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอป่าโมก เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แต่ไม่สามารถ
น ามาใช้เพื่อการเกษตร ใช้เพียงเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น 

2) แม่น้ าน้อยเป็นล าน้ าธรรมชาติ รับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง ที่ต าบลองค์รักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งน้ าส าคัญเพ่ื อการเกษตร 
และการอุปโภค-บริโภคในเขตอ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ า  
ให้อยู่เต็มฝั่ง พร้อมที่จะน าน้ ามาสู่พื้นที่การเกษตรได้โดยสะดวก 

นอกจากนี้  ยังมี แหล่งน้ า ประเภท ห้วย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ดังนี้ 

- มีห้วย   จ านวน       7  แห่ง 

- มีหนอง  จ านวน     76  แห่ง 

- มีคลอง  จ านวน     62  แห่ง 

- มีสระ   จ านวน     87  แห่ง  

- มีบึง   จ านวน     28  แห่ง  

1.1.3 แหล่งน้ าบาดาล ในจังหวัดอ่างทอง มีก าเนิดมาจากน้ าฝนที่ตกลงมา แล้วไหลแทรก
ไปกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวดและทราย ประกอบกันเป็นชั้นน้ าบาดาล ในตะกอนที่สะสมตัว  
อยู่ ในที่ ร าบลุ่ มน้ าหลาก  และบริ เ วณที่ ร าบต่ าของลุ่ มน้ า เก่ า  มีหน่ วย เรี ยกทาง อุทกธรณีวิทยาว่ า  
ชั้นน้ าที่ราบน้ าท่วมถึงอายุควอเทอร์นารี (Qfd : Quaternary flood plain deposits aquifer) หรือที่แต่เดิม
เรียกว่า ชั้นน้ าเจ้าพระยา (Qcp : Chao Phraya aquifer) ซึ่งพบว่าเป็นชั้นน้ าที่ต่อเนื่องมาจากชั้นน้ าพระประแดง
และชั้นน้ านครหลวง ที่พบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยชั้นตะกอน กรวด ทราย สลับกับชั้น
ดินเหนียว มีความหนามากกว่า 100 เมตร  

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มทั้ งจังหวัด มีระดับความสูงเฉลี่ย 6 - 8 เมตร  
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นผลให้สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดอ่างทองไม่มีความซับซ้อนมากนัก  
ตะกอนน้ า (Alluvium) เป็นหน่วยตะกอนเพียงหน่วยเดียวที่พบในบริเวณนี้ และมีการทับถมเพ่ิมเติมทุกปี 
เนื่องมาจากอิทธิพลของแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย ชั้นตะกอนที่ได้เป็นตะกอนเนื้อละเอียดถึงละเอียดมาก 
ประกอบด้วยดินดานสีเทาหรือสีน้ าตาลเป็นส่วนใหญ่ สะสมตัวเป็นชั้นหนามาก มีเลนส์ของทรายแป้ง ทราย  
หรือกรวดที่เกิดจากการแกว่งตัวของทางน้ าแทรกบ้างไม่มากนัก สภาพการสะสมตัวจะเป็นพ้ืนที่ราบกว้างขวาง  
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มีความลาดเท 0 - 1 เปอร์เซ็นต์ ชั้นตะกอนนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบน้ าท่วมถึงภาคกลาง (Central flood 
plain) มีอายุอยู่ในช่วงปลายยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) จนถึงปัจจุบัน 
(Recent)  

1.1.4 ศักยภาพน้ าบาดาลของจังหวัดอ่างทอง ที่พบมีคุณภาพโดยรวมเหมาะสม 
ส าหรับการอุปโภคบริโภค ทั้ งนี้  จะพบเฉพาะชั้นน้ าบาดาล ในหินร่วน ได้แก่  ชั้นน้ าที่ราบน้ าท่วมถึง  
อายุควอเทอร์นารี หรือที่เดิมเรียกว่า “ชั้นน้ าเจ้าพระยา” ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด จากข้อมูลบ่อบาดาลในจังหวัด
อ่างทอง พบว่า มีการเจาะพบน้ าบาดาลตั้งแต่ระดับความลึก 14 เมตร ที่บ้านคราม หมู่ที่ 6 อ าเภอหัวไผ่  
อ าเภอเมืองอ่างทอง (บ่อเจาะเอกชน) และมีการเจาะพบน้ าบาดาลตั้งแต่ระดับความลึก 34 เมตร ในเขตหมู่ที่ 9 
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพธิ์ทอง อีกทั้งยังมีระดับความลึก 280 เมตร ที่บ้านดอนข่อย หมู่ที่ 4 ต าบลสาวร้องไห้  
อ าเภอวิ เศษชัยชาญ ไปจนถึงความลึกมากกว่า  460 เมตร ที่บ้านหลักแก้ว หมู่ที่  6 ต าบลหลักแก้ว  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

                   ดังนั้น ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองสามารถแบ่งชั้นน้ าได้ 4 ชั้นน้ าดังกล่าว และพบการใช้น้ า
บาดาลในชั้นน้ าที่ 3 (ชั้นน้ านครหลวง) มากที่สุด ประมาณ 13,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมาได้แก่ ชั้นน้ าที่ 
4 (ชั้นน้ านนทบุรี) ใช้น้ าบาดาลประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนชั้นน้ าที่ 2 (ชั้นน้ าพระประแดง) ใช้น้ า
บาดาลประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และชั้นน้ าที่ 1 (ชั้นน้ ากรุงเทพ) ใช้น้ าบาดาลน้อยมากประมาณ 
100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

                เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยรวม พบว่า ทางตอนเหนือของจังหวัดอ่างทอง (อ าเภอแสวงหา 
อ าเภอไชโยและอ าเภอโพธิ์ทอง) ชั้นน้ าบาดาลจะตื้นกว่าทางตอนใต้ (อ าเภอสามโก้ อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอ
เมืองอ่างทอง และอ าเภอป่าโมก) ส าหรับค่าระดับน้ าปกติ (Static water level) พบว่าในเขตพ้ืนที่อ าเภอแสวงหา 
ค่าระดับน้ าปกติจะตื้นที่สุด และความลึกจะเพ่ิมขึ้นในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และระดับลึก
ที่สุดจะอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอป่าโมก อย่างไรก็ตามศักยภาพแหล่งน้ าบาดาลโดยรวมของจังหวัดอ่างทองมีความ
ใกล้เคียงกันในแต่ละอ าเภอ ทั้งในแง่ของชั้นน้ า ความสามารถในการให้น้ า คุณภาพน้ า และปริมาณการใช้น้ า  

1.2 ด้านทรัพยากรป่าไม้ 

                  สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พ้ืนที่ทั้งหมด
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จ าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพ้ืนที่
ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์แต่อย่างใด 

2) ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 สถานการณ์คุณภาพน้ า  

                   จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแม่น้ าสายหลักทั้ ง 2 สายของจังหวัดอ่างทอง 
โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่า แม่น้ าเจ้าพระยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (DO) เฉลี่ย
ย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 5.8 และ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แม่น้ าน้อย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 
(DO) เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เช่นกัน 
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2.2 แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 

แหล่งก าเนิดน้ าเสีย มี 4 แหล่ง ได้แก่  

2.2.1  ชุมชน    ร้อยละ 73  

2.2.2  อุตสาหกรรม   ร้อยละ 10 

2.2.3  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ร้อยละ 9  

2.2.4  ปศุสัตว์    ร้อยละ 8 

2.3 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 

                  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคท่ี 6 (นนทบุรี) ได้ด าเนินการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ า
น้อย จ านวน 3 สถานี ได้แก่  

2.3.1 แม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
หน้าศาลากลาง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง และบริเวณวัดท่าสุทธาวาส ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก  

2.3.2 แม่น้ าน้อย จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าน้อย ต าบลอ่างแก้ว 
อ าเภอโพธิ์ทอง 

                    โดยมีการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 
(นนทบุรี) ทุก 3 เดือน นอกจากนี้จังหวัดอ่างทองมีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน จ านวน 10 เครือข่าย และ
เครือข่ายเยาวชน จ านวน 10 เครือข่าย เฝ้าระวังคุณภาพน้ ากระจายอยู่ตามแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย 

2.4 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติ 

ในจังหวัดอ่างทองมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติที่ติดตั้ งโดยกรมควบคุมมลพิษ 2 แห่ง  
ส าหรับแม่น้ าเจ้าพระยา 1 สถานี โดยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดท่าสุทธาวาส ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก  
สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทุก 30 นาที ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของแม่น้ าน้อย 2 สถานี 
โดยตั้งอยู่ทีว่ัดข่อย (วังปลา) ต าบลโพธิ์รังนก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และในปี พ.ศ. 2562 ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่  6 (นนทบุรี ) ติดตั้งสถานีตรวจวัดค ุณภาพน้ าอ ัต โนม ัต ิใน พื ้นที ่บร ิเ วณว ัด เกาะ ต าบลบางพล ับ  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

สรุปแนวโน้มคุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลัก พบว่า มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นในช่วงที่ผ่านชุมชน ซึ่งเป็น
ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และสถานที่ท างาน นอกจากนี้ในส่วนนอกเขตชุมชนที่ประกอบการเกษตร 
และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า แนวโน้มต่อไปถ้าหากมีการประสาน  
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ในการควบคุมแหล่งก าเนิดของน้ าเสียที่ดีเพียงพอ 
จะท าให้บรรเทาปัญหาความสกปรกของคุณภาพน้ า และคุณภาพน้ ามีแนวโน้มดีขึ้น 
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2.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ  

      จังหวัดอ่างทอง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 41.652  ตันต่อปี หรือประมาณ 
114 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 1.04 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน มีการเก็บขนไปก าจัด
ประมาณ 50,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 136 ตันต่อวัน 

2.5.1 ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอ่างทองได้มีการจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ของเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 65 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และเทศบาลเมือง  
1 แห่ง เทศบาลต าบล 20 แห่ง และ อบต. 43 แห่งโดยปี 2562 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 
101 ,470 ตันต่ อปี  หรื อประมาณ 278 ตันต่ อวั น  คิ ด เป็ น อัตราการ เกิ ดขยะมู ลฝอยประมาณ  
0.99 กิ โลกรัมต่อคนต่อวัน มีการเก็บขนไปก าจัดประมาณ 98 ,144.85 ตันต่อปี  หรือประมาณ  
268.89 ตันต่อวันมีอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ร้อยละ 59.76 การก าจัดขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่การจัดการได้อย่างถูกต้องมีทั้งหมดประมาณ 101,470 ตันต่อปี หรือประมาณ 278 ตันต่อวัน 
โดยน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง ร้อยละ 96.72  
สามารถก าจัดขยะได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 37  
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แผนภาพที่ 8 แสดงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอ่างทอง 

 

1) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

- ตั้งอยู่ ณ บ้านโตนด ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ทั้งหมด 89 ไร่ 3 งาน  
9 ตารางวา เริ่มด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2544  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 105 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจาก ทม.อ่างทอง
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อ่ืน ๆ แยกเป็น อปท. 61 แห่ง เอกชน 1 แห่ง และสถานที่
ราชการ 5 แห่ง ประมาณวันละ 80 ตัน 

-  ด า เนินการก่อสร้างด้วยระบบฝั งกลบขยะมูลฝอยและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ผ่านแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันด าเนินการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) 
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ตารางท่ี 44 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

ปี ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้ามาก าจัด รวม  
เทศบาลเมืองฯ (ตัน) หน่วยงานอ่ืน (ตัน) 

2555 8,689.00  6,094.00 14,783.00 
2556 8,019.00 7,845.00 15,864 .00 
2557 8,336.00 13,972.00 22,308 .00 
2558 6,119.00 12,651.00 18,770.00 
2559 4,589.00 9,488.00 14,078.00 
2560 8,553.918 28,024.35 36,578.268 
2561 10,149.75 30,075.23 40,224.98 
2562 11,497.00 31,160.72 42,657.72 
2563 11,946.00 29706.04 41,652.04 

ที่มา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 

ปัจจุบันออกแบบไว้ 2 บ่อ ๆ ละ 3 ชั้น ดังนี้ 

- บ่อฝังกลบที่ 1 ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ 6.29 ไร่ ใช้งานเต็มพื้นท่ีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

- บ่อฝังกลบที่ 2 ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ 13.17 ไร่ ใช้งานเต็มพื้นท่ีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

- บ่อฝังกลบที่ 2 ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ 13.00 ไร่ ก าลังใช้งานอยู่ 

2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 5 ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ เริ่มด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2545  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 1.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโผงเผงทั้งหมด 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโผงเผง ก าจัดขยะด้วยวิธีเทกอง
กลางแจ้ง และเผาท าลาย (Open Dump and Open Burn)ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะ
มูลฝอยแล้ว 

3) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลป่าโมก 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 5 ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ เริ่มด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2520  

- ปริ ม าณขยะมู ลฝอยที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบประมาณ 13  ตั นต่ อ วั น  แบ่ ง เป็ นขยะมู ลฝอยจาก  
เทศบาลต าบลป่าโมก ประมาณวันละ 11 ตัน และจากองค์การบริหารส่วนต าบลเอกราช วันละ 2 ตัน  

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลต าบลป่าโมก ก าจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง 
และเผาท าลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว  
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4) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ เริ่มด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2539  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 1 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสายทองทั้งหมด 

-  ด า เนินการก่อสร้ างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่ วนต าบลสายทอง ก าจัดขยะ 
ด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง และเผาท าลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ 
ในการก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว 

5) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 

- ตั้งอยู่ ณ ริมถนนหลวงสาย 329 หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
พ้ืนที่ประมาณ 21 ไร่ เริ่มด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2549  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 3 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโรงช้างทั้งหมด 

-  ด า เนินการก่อสร้ างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่ วนต าบลโรงช้าง  ก าจัดขยะ 
ด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง และเผาท าลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ใน
การก าจัด ขยะมูลฝอยแล้ว 

6) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเอกชน นายปรีชา หิรัญเมฆาวนิช 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 6 ต าบลท่าช้าง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลต าบลท่าช้าง 

- ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เ ข้ าสู่ ร ะบบประมาณ 17 ตั นต่ อวั น  แบ่ ง เป็ น  ขยะมู ลฝอยจาก 
เทศบาลต าบลท่าช้าง ประมาณวันละ 2 ตัน และขยะมูลฝอยจากอปท.อื่น 4 แห่ง ประมาณวันละ 15 ตัน 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเอกชน ก าจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราวปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว 

7) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจษฎาวรรณกิจรุ่งเรือง  

- ตั้งอยู่ ณ ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ เริ่มด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2554 แต่ปัจจุบันได้หยุดกิจการลงแล้ว (12 ธันวาคม 2556) ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ของเทศบาลต าบลศาลาแดง 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเอกชน ก าจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว  
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8) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 8 ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2535  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เข้าสู่ระบบประมาณ 4 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจากเทศบาล 
ต าบลโพธิ์ทองประมาณวันละ 3 ตัน และขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างแก้วประมาณวันละ 1 ตัน 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง 
(Open Dump) และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราวปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย  
และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแล้ว 

9) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลร ามะสัก 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 9 ต าบลร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2537  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 1.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของ เทศบาล 
ต าบลร ามะสักทั้งหมด 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลต าบลร ามะสัก ก าจัดขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง  
และเผาท าลาย (Open Dump and Open Burn) ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแล้ว 

10) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแสวงหา 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 14 ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ เริ่มด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2535 

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 6 ตันต่อวัน  

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลต าบลแสวงหา  ก าจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง 
(Open Dump) และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย  
และปรับปรุงพื้นที่เพ่ือใช้ประโยชน์โดยการเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว 

11) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเกษไชโย 

- ตั้งอยู่ ณ หมู่ 9 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 11 ไร่ เริ่มด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2547  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 2 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาล  
ต าบลเกษไชโยทั้งหมด 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลเอง ก าจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) 
และกลบทับด้วยดินเป็นครั้งคราว ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย และปรับปรุงพ้ืนที่
เพ่ือใช้ประโยชน์โดยการปลูกสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว  
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12) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสามโก้ 

- ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 10 ต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่  
เริ่มด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2549  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 2 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล  
สามโก้ท้ังหมด 

- ด าเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของเทศบาลต าบลสามโก้ ก าจัดด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง (Open 
Dump) ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อ ไม่ได้ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแล้ว 

ในปัจจุบันจังหวัดอ่างทองได้ตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลักษณะที่มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
การแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
เมืองอ่างทองที่พ้ืนที่ทั้งหมด 89 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวาและรับบริการก าจัดขยะของท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง  
ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณ 105 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองอ่างทอง 
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อ่ืน ๆ 61 แห่ง เอกชน 1 แห่ง  และสถานที่ราชการ 5 แห่ง 
ประมาณวันละ 80 ตัน ปัจจุบันด าเนินการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) และมีการรับขยะมูลฝอย
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 50 ตันต่อวัน 

จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน : 
เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลต าบล 3.217 กิโลกรัม
ต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนต าบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี(กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555) พบว่า  
จังหวัดอ่างทองมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 841 ตันต่อปี  

การรวบรวมและก าจัดของเสียอันตรายชุมชน การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดอ่างทอง 
พบว่า ส่วนใหญ่ยังถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากประชาชน ยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
ส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือส่งไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการแต่ยังมีข้อจ ากัด 
ในการรวบรวมและขนส่งไปรีไซเคิลหรือก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัด เพ่ือรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
ในพ้ืนที่ และน าส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ (บริษัท เจนโก้ จ ากัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ปริมาณ
ขยะอันตราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 4,910 กิโลกรัมหรือ 4.91 ตัน 

มูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 326 เตียง
จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง 1 แห่ง 60 เตียง 2 แห่ง และ 30 เตียง 
3 แห่ง รวมจ านวนเตียงทั้งสิ้น 604 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 76 แห่ง 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดอ่างทองมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลของรัฐ สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 7 อ าเภอ จ านวน 121.78 ตันต่อปี หรือ 0.33 ตันต่อวัน  

การรวบรวมและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทอง 
ทุกแห่ง จ้างเอกชน คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ซีสเท็มส์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีระพัฒน์คลีน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์และเดซี่โปรเฟสชั่นแนลกรุ๊ป จ ากัด เพ่ือขนส่งไปก าจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ อ าเภอบางปะอินและอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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2.6 สถานการณ์คุณภาพอากาศ  
                   การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยการเก็บตัวอย่าง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM10) ด้วยเครื่องเก็บฝุ่นละอองชนิดปริมาตรสูง (Hi-Volume) ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง จ านวน 2 
สถานีผลการประเมินคุณภาพอากาศ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
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3) ข้อมูลการสถานทีท่่องเที่ยว 

1. แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน 

วัดไชโยวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ต าบลไชโย อ าเภอไชโย เป็นที่
ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ หรือที่เรียกว่า “หลวงพ่อโต” เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา  
1 ศอก 7 นิ้ว พระวิหาร มีรูปทรงแปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาล
ลายรดน้ าเป็นรูปเสี้ยวกวาง เสาวิหารด้านหน้า -หลังพระวิหาร 
มีขนาดใหญ่โตมาก ภายในพระอุโบสถผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรม
ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่  5 เป็นเรื่องพุทธประวัติที่ วิจิตรงดงาม 
นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ประชาชนรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ 
“พระสมเด็จเกษไชโย” พระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ 

 

วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่ต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง  
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความยาว  
50 เมตร เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมด
เหลือแต่เสาจึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า  
“โคกพระนอน”ด้านหน้าพระประธานเป็นลานกว้าง ด้านปลายพระบาท 
เป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้านตะวันตกถัดจากถนนเป็นอาคารโบราณ
ตั้งอยู่บนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือแต่ผนังก่ออิฐและเจดีย์เล็ก ๆ  
2 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 

วั ดป่ า โ มกวร วิหา ร  มีพระวิ ห า รพระ พุทธ ไส ย าสน์   
เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแท้ มีรูปทรงหลังคา
เป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปส าเภา ไม่สูงมากนักเป็นหลังคาลด 2 ชั้น  
ต่อด้วยปีกนกด้านละ 2 แถบ มี 9 ห้อง เจาะช่องหน้าต่างด้านละ  
7 บาน ด้านหน้าเจาะเป็นประตู ทางเข้าประตูเขียนลายรดน้ าลายพุ่ม
ทรงข้าวบิณฑ์ ก้านแย่งยอดพระพุทธไสยาสน์ก่อด้วยอิฐปูนปั้นลงรัก 
ปิดทองทั้งองค์ นอนตะแคงขวาแบบสีหไสยามีความยาวจากพระเมาลี
ถึงพระบาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรูปทรงกระบอก 3 ใบ
ลดหลั่นกันจากใหญ่ขึ้นไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์ จัดเป็นผ้าทิพย์ที่
มีลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด 
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วัดสี่ร้อย ตั้งอยู่ที่ต าบลสี่ร้อย อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยก์องค์ใหญ่ 
อยู่กลางแจ้ง สร้างเมื่อปีพ.ศ.2452 องค์พระท าด้วยปูน  
มีหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 21 เมตร อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ
และเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ 
ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ร้อย” หรือ “หลวงพ่อร้องไห้” 

 

วัดต้นสน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง หน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว  
สูง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ว ปิดทองค าแท้ทั้งองค์ มีโบสถ์ศิลปะอยุธยา 
ประดิษฐานหลวงพ่อด า พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกว่าร้อยปี 
วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จ าลอง) และมีสมเด็จ
พระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้งบริเวณประตูทางเข้า 

 

 

 

วัดเขียน ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอ
วิเศษชัยชาญภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 

 

 

วัดท่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอป่าโมก เป็นวัดที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระ
อุปถัมภ์ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ
และเป็นสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับกลางน้ าภายในพระอุโบสถ 
มีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นอกจากนี้สถานที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง  
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วัดม่วง ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ เป็นที่
ประดิษฐานของ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ” ขนาดหน้าตัก
กว้าง 62 เมตร สูง 93 เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอร่าม ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
ถึง 16 ปี โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม 
และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า บริเวณ
รอบ ๆ วัด มีรูปปูนปั้นพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจ าลอง
เมืองนรก-สวรรค ์และเหตุการณ์ส าคัญของค่ายบางระจัน  

  

 

 

พระต าหนักค าหยาด ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลค าหยาด 
อ า เภอโพธิ์ ทอง  เจ้ า ฟ้า อุทุมพร เป็นผู้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อปี 
พ.ศ. 2310 ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 

 

 

 

วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ในต าบลหัวไผ่อ าเภอเมืองอ่างทอง ภายในวัด 
มีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สูง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร  
ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานรูปหล่อ
หลวงพ่อสดวัดปากน้ า (หลวงพ่อสด จันทสโร) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุด
ในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว 

 

 

 

วัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  มีพระอุโบสถ 
ที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบ 
ซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งอยู่ใกล้
กับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
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วัดบ้านพราน อยู่ในท้องที่ต าบลบ้านพราน อ าเภอ
แสวงหา เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปศิลาแลง ประดิษฐานไว้ 
ในวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อไกรทอง”มีความศักดิ์สิทธิ์ 
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 ได้สรงน้ าสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัด
สระเกษ” 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1.  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และรายได้เฉลี่ยต่อคน ดังนี้ 
ตารางท่ี 42 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ าปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
(บาท) หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท 

2554 20,664 81,318 
2555 27,350 107,647 
2556 25,962 102,200 
2557 24,350 95,872 
2558  24,790 97,623 
2559  26,479 104,812 
2560  28,858 114,842 
2561 30,539 122,159 
2562 31,430 126,370 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 31,430 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 30,539 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.32 ส าหรับผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว                  
(Per Capita GPP) เท่ากับ 126,370 บาท เพิ่มขึ้นจาก 122,159 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83 

แผนภูมิที่ 13  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2554 – 2562 

 

 

 

ล้านบาท บาท 
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เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของข้อมูลกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง  
ในปี 2562 ขยับตัวจากปี 2561 เล็กน้อยเป็นผลมามาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยนอกภาคการเกษตร และ 
ปัจจัยภาคการเกษตร เช่น จากปัจจัยภาคการเกษตร ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า
เท่ากับ 5,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 
ร้อยละ 3.62 เป็นผลสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยมากกว่าปีที่ผ่านมา  ปริมาณน้ ามีเพียงพอต่อการ
เพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับมีแรงขับเคลื่อนจากการด าเนินนโยบาย และมาตรการด้าน
การเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องท าให้การผลิตพืชหลายชนิดปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะ
ข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลัก และเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ และจากปัจจัยนอกภาค
การเกษตร สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า ปี 2562 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 1,489 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 5.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐส่งเสริมให้ ภาคเอกชนขยาย
ฐานการผลิตให้มากขึ้น ท าให้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนสร้างสถานที่เก็บสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดพิจาราณา
แผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอ่างทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เชื่อมต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจ ด้วย
เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า 

ตารางที่ 43 ร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต 2557– 2562 

สาขาการผลิต 2559r 2560r 2561r 2562p 
โครงสร้าง ณ ราคาประจ่าปี 

2560r 2561r 2562p 
ภาคเกษตร  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 
เกษตรกรรม  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง  3,904   4,692   5,520   5,729  16.4 18.15 18.23 
ภาคนอกเกษตร 20,771 19,573 18,864 19,961 77.47 81.21 84.37 
ภาคอุตสาหกรรม 9,018 9,788 9,846 10,051 34.2 32.37 31.98 
การท าเหมอืงแร่และเหมอืงหิน 1,199 1,153 1,248 1,908 5.13 7.76 8.95 
การผลิตอุตสาหกรรม 5,181 4,901 4,051 4,877 16.64 19.84 19.41 
การไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 455 470 539 520 2.21 2.12 2.22 
การประปาและการจัดการของเสีย 
 

54 61 67 64 0.28 0.26 0.27 
ภาคการบริการ 13,512 14,169 15,059 15,650 49.5 49.49 49.79 
การก่อสร้าง  1,056   1,071   1,036   1,103  3.50 3.91 4.26 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต ์  3,329   3,732   4,328   4,604  16.05 12.67 13.19 
การขนส่งและสถานทีเ่ก็บสนิค้า  1,375   1,483   1,510   1,489  4.45 4.68 5.12 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  30   33   37   40  0.09 0.12 0.12 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  270   311   319   366  0.79 0.78 0.61 
การเงินและการประกนัภัย  1,934   1,945   2,026   1,977  6.46 7.03 7.85 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหารมิทรัพย์   988   924   1,023   1,112  3.43 3.70 3.96 
กิจกรรมวิชาชีพ วทิยาศาสตร์และกจิกรรมทางวิชาการ  4   7   9   9  0.02 0.02 0.02 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอืน่ๆ  54   66   53   53  0.19 0.22 0.21 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ  1,132   1,185   1,295   1,310  4.35 4.72 4.85 
การศกึษา  1,868   1,848   1,771   1,808  8.50 7.67 7.32 
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์  1,098   1,160   1,269   1,332  4.06 4.34 4.54 
ศิลปะ ความบันเทิงและนนัทนาการ  98   115   137   163  0.32 0.34 0.39 

หน่วย:ลา้นบาท 
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สาขาการผลิต 2559r 2560r 2561r 2562p 
โครงสร้าง ณ ราคาประจ่าปี 

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

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 

                  2. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ปี 2564 
        เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2564 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -8.9 จากการหดตัวร้อยละ -

25.4 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี 2564 ที่มีแนวโน้มหดตัวโดยมีปัจจัยจากการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการที่หดตัวในอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.0 ซึ่งหดตัวในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2563 

       ด้ าน อุปทาน (Supply)  มีแนวโน้มลดลงเมื่ อ เทียบกับปี  2563 จากการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหดตัว ส่วนผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่
ตลาดด้านพืชเพิ่มขึ้น 

       ด้านอุปสงค์ (Demand) ภายในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว
ในอัตราเพิ่มขึ้น 

         เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในปี 2564 จะหดตัวอยู่ที่
ร้อยละ -2.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ ((-3.6) – (-1.1)) หดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ตามแรง
ผลักที่ส าคัญ จากราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ประชาชนมี
ก าลังซื้อลดลง 
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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 และก ารผลิตภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 0.8 เทียบ
กับท่ีขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2561 

แผนภูมิที่ 16 โครงสร้างการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลาง จ าแนกตามสาขาการผลิตที่
ส าคัญ 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563 

การผลิตภาคเกษตร ลดลงร้อยละ 1.2 จากที่ขยายตัวร้อยละ 13.7 ในปี 2561 เป็นผลจากการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ลดลงร้อยละ 2.5 จากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในปีก่อน
หน้า ปัจจัยส าคัญมาจากการลดลงของการปลูกพืช โดยผลผลิตพืชหลักที่ส าคัญลดลง ได้แก่ พืชผัก ข้าว อ้อย และ
สับปะรด ส่งผลต่อเนื่องให้การบริการทางการเกษตรลดลงเช่นกัน ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์ชะลอตัวลง เป็นผลมาจาก
การเลี้ยงไก่เนื้อมีผลผลิตชะลอตัวลง และการประมงชะลอตัวลง ตามผลผลิตประมงทะเล 

การผลิตภาคนอกเกษตร ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี 2561 เนื่องจาก
สาขาอุตส าหกรรม ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ลดลงร้อยละ 6.4 เทียบกับท่ีขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตสิ่งทอ และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลดลง นอกจากนี้ สาขา
การผลิตอ่ืนที่ลดลง ได้แก่ สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ สาขาการก่อสร้าง สาขาการศึกษา สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า สาขากิจกรรมด้านสุขภาพฯ และสาขากิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ มีการผลิตลดลงร้อยละ 5.0 ร้อยละ 
1.3 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 2.2 ตามล าดับ สาขาการผลิตที่ชะลอตัวลง ได้แก่ สาขา
การขายส่งและการขายปลีกฯ ขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.4 ในปีก่อนหน้า สาขา
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 9.8 ในปี 2561 สาขา
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปีก่อนหน้า 
สาขาการบริหารราชการฯ ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2561 สาขาการท า
เหมืองแร่ และเหมืองหิน ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีก่อนหน้า และสาขาศิลปะ 
ความบันเทิงและนนัทนาการ ขยายตัวร้อยละ 19.3 ชะลอลงจากท่ีขยายตัวร้อยละ 20.6 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๗๙ 

ตามสาขาการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 10.1 สาขาข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร ขยายตัวร้อยละ 24.9 สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน อ่ืนๆ  
ขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 3.8 ในปีก่อนหน้า สาขาการประปา และการจัดการของเสีย 
ขยายตัวร้อยละ 8.5 และสาขากิจกรรมวิชาชีพฯ ขยายตัวร้อยละ 14.3 

แผนภูมิที่ 17 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาค GRP ภาคกลางจ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556 - 2562 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2563 

 

ตารางท่ี 45 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสร้างการกระจายรายได้จ าแนกตาม
 จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 

จังหวัด อัตราขยายตัวที่แท้จริง โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 
2561 2562 2561 2562 

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

รวมทั้งภาค 1.3 -0.9 100.0 100.0 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563 
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แผนภูมิที่ 18  มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวจ าแนกตาม
   จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ าปี 2562 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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   

ตารางท่ี 46  มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2561 (เรียงล าดับ) 

อันดับที่ จังหวัด มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 

อันดับที่ 29 

 

 ลพบุรี 142,776 
อันดับที่ 30  กาญจนบุรี 130,445 
อันดับที่ 31  ตาก 128,124 
อันดับที่ 32  นครสวรรค์ 126,679 
อันดับที่ 33  อ่างทอง 126,370 
อันดับที่ 34  ขอนแก่น 124,729 
อันดับที่ 35  ชัยนาท 124,150 
อันดับที่ 36  นครราชสีมา 121,068 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองและแนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 31,430 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 30,539 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.32 ส าหรับผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว                  
(Per Capita GPP) เท่ากับ 126,370 บาท เพิ่มขึ้นจาก 122,159 บาท ในปีที่ผ่านมาหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83 

ล้านบาท บาท 
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ตารางท่ี 47 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจ าปี และรายได้เฉลี่ยต่อคน 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 
(บาท) หน่วย : ล้านบาท หน่วย : บาท 

2554 20,664 81,318 
2555 27,350 107,647 
2556 25,962 102,200 
2557 24,350 95,872 
2558  24,790 97,623 
2559  26,479 104,812 
2560  28,858 114,842 
2561 30,539 122,159 
2562 31,430 126,370 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

แผนภูมิที่ 19  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน พ.ศ. 2554 – 2562 

 

 

 

 

 
 

 

 

บาท ล้านบาท 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  

SWOT Analysis:  จุดแข็ง (Strengths) 
ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน 

S1. มีพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสม      
กับการท าการเกษตร 

ผลผลติข้าวนาปปีระมาณ 678 กก./ไร่  
ผลผลติข้าวนาปรังประมาณ 765.6 กก./ไร่  
(ท่ีมา:ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7,๒๕64) 

S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้า 
ทางการเกษตร เช่น พืชผัก ตลาดปลา
นกกระทา และผลไม้ 
 

๑. ตลาดกลางเกษตรสุวพันธุ์อ่างทอง (ตลาดจ าหนา่ยพชืผัก)  
๒. ตลาดทรัพย์ทวี (ตลาดปลาน้ าจืด) 
 

S3. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ทั้งด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา  
 
 

๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ (หนองระหารจีน) ต าบลบ้านอิฐ    
    อ าเภอเมือง 
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา 
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก 
๔. สวนเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
๕. สวนมะม่วงส่งออก ต าบลสามโก้ อ าเภอสามโก้ 
6. อินทร์โต ฟาร์มเมล่อน ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา 
7. บ้านทรงไทยโบราณที่สวยงาม ต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
8. หมู่บ้านท ากลองที่ใหญ่สุดของประเทศ ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก 
9. ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่เอกลกัษณ์เฉพาะ ของ ต าบลบางเจ้าฉ่า             
    อ าเภอโพธิ์ทอง 
10. ตลาดเก่าศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
๑1. วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าน้อย อ าเภอโพธิ์ทอง และ อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
12. วัดไชโยวรวิหาร ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
13. วัดม่วง ต าบลหัวตะพาน อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
14. วัดขุนอินทประมูล ต าบลอินทประมลู อ าเภอโพธิ์ทอง 
15. วัดสังกระต่าย ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง 

S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก 
และทางน้ า ที่เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ 
  

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ  เส้นทางรถยนต์ 108 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
ถนนหมายเลข 1 สายเอเชีย เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจจากจังหวัดอ่างทอง ไปยงั 
แหลมฉบัง นครสวรรค์ พิษณุโลก และเส้นทางน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาถึง
ตลาดท่าเตียน มีระยะทางประมาณ 120  กม.นอกจากนี้ ระยะทางระหว่าง
อ าเภอ-อ าเภอภายในจังหวัดนั้น หมู่บ้านที่ไกลที่สุด มีระยะทางห่างจากศาลา
กลางจังหวัดอ่างทองเพียง ๓๗ กิโลเมตร (บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๙ ต.สีบัวทอง          
อ.แสวงหา ) 

S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อ
วางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน 

มีการรวมกลุ่มเครือข่ายการตลาด เช่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
อ่างทอง สหกรณ์บริการการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง 
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S6. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ 

จังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยและใน
พื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2563/2564 จ านวน 
259,975 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.80 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ปลูกข้าวนา
ปรัง 57,691 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.27 ของพื้นที่การเกษตร เกษตรกร
สามารถปลูกได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าวนาปี อาศัยน้ าฝนตาม
ธรรมชาติและน้ าชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้ าจากแหล่งน้ า
ชลประทานและแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ท าให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 
2-3 คร้ังต่อปี 
ด้านปศุสัตว์ ที่ส าคัญในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ 
เป็ดไข่ นกกระทา สุกร โคเนื้อ และ แพะเนื้อ 
ด้านประมง ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุน
เพิ่ม เช่น ปลาทับทิม ปลาสวาย-เทโพ 
(ท่ีมา:ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง,2564) 

S7. มีโครงการตามพระราชด าริเพื่อ
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ (หนองระหารจีน) ต าบลบ้านอิฐ  
อ าเภอเมือง 
๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา 
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก 
4. โคก หนอง นา โมเดล 
5. โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง 
6. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
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SWOT Analysis: จดุอ่อน (Weaknesses) 
ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน 

W๑. เกษตรกรยั ง ไม่ ปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
การใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง และการเผา
วัสดุทางการเกษตร รวมถึงผลตอบแทน
ด้านราคาของสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ไม่แตกต่างจากสินค้าเกษตรทั่วไป ท า
ให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกรน้อย 

เกษตรกรบางส่วนขาดความพร้อมที่จะน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาปรับ
ใช้ในการท าการเกษตร ซึ่งการใช้สารเคมีจึงเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจาก
สามารถจัดซื้อจัดหาได้ง่ายและมีวิธีใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งเกษตรกร
บางส่วนมีพฤติกรรมการปลูกพืชเกินกว่าที่กรมชลประทานก าหนด ท าให้
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร รวมถึงกระบวนการการรับรอง
มาตรฐาน GAP มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายต้นทุนสูง ท าให้การผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับความสนใจจากเกษตรกรน้อย 
 

W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ที่
ถูกต้อง ท าให้จ านวนผู้ป่วยและเสียชีวิต 
ด้วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน ความดัน) 
เพิ่มขึ้น 

ผลการวนิิจฉัยการเสียชีวติ 

 (ท่ีมา:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง,๒๕64) 

ปี จ านวน
ประชากร 

มะเร็ง
ทั่วไป 

หลอดเลือด
สมอง 

หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุจาก
การขนส่ง 

เบา 
หวาน 

2559 282,995 340 200 205 85 49 
2560 282,404 342 173 137 68 48 
2561 281,187 393 185 150 77 62 
2562 280,435 373 373 373 69 43 
2563 279,653 354 354 354 59 39 

W3. จ านวนคนพิการเพิ่มขึ้นส่งผลให้
เงินที่ใช้เพื่อช่วยเหลือคนพิการเพิ่มข้ึน 

ตารางจ านวนคนพกิาร 
 

 
 
 
 
(ท่ีมา:ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ,วันท่ี 30 กันยายน ๒๕64) 

ปี เพศชาย เพศหญิง รวม 
2560 4,617 4,018 8,635 
2561 4,719 4,132 8,851 
2562 4,796 4,211 9,007 
2563 4,897 4,351 9,248 
2564 4,895 4,366 9,261 

W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ 
(ฝุ่นละออง และกลิ่น)  ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 

ฝุ่นละอองจากการขนส่งทรายที่ อ าเภอเมืองอ่างทองและอ าเภอป่าโมก   
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุทกภัยซ้ าซาก 

การเกิดอุทกภัยในปี 2564 ท าให้เกิดน้ าท่วมหลายอ าเภอ 

W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่
เพียงพอต่อจ านวนแรงงานในจังหวัด
อ่างทอง จึงท าให้แรงงานในจงัหวัด
ต้องออกไปท างานจังหวัดข้างเคียง 

ตารางจ านวนแรงงานที่ต้องการจัดหางาน 
สถานภาพ
แรงงาน 

ข้อมูลเฉลี่ยรายปี 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผู้ว่างงาน 2,313 3,009 2,030 1,333 1,644 3,508 

อัตราการว่างงาน 
(ค่าเฉลี่ยจังหวัด) 

1.65 2.08 1.43 0.95 0.99 1.65 

(ท่ีมา:ส านักงานสถติิจังหวัดอ่างทอง,๒564) 

W7. สถานประกอบการที่พักแรม ไม่
มีศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการ
จัดประชุมขนาดใหญ ่

จ านวนโรงแรมในจังหวัดอ่างทองที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีทั้งหมด 
33 แห่ง 725 ห้อง (ห้องพักขนาดเล็กและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 
เช่น อาหารเช้า สระว่ายน้ า ห้องสัมมนา ประชุม จัดกิจกรรม ฯลฯ) 
(ที่มา: กรมการปกครองจังหวัดอ่างทอง,2564) 
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W8. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัด 
อ่างทองไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการของผู้ประกอบการใน 
จังหวัด 

แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท างาน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 3,117 คน  
(ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง,2564) 

W9. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเป็นของตนเอง ต้องอาศัยน้ า
จากชลประทานเปน็หลัก 

เกษตรกรที่ท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้งมีการใช้น้ าในปริมาณที่มาก อีกทั้ง
เกษตรกรในจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าส ารองส่วนตัว จึงท าให้ปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอต่อการท าเกษตร 
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SWOT Analysis:  โอกาส (Opportunities) 
ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน 

O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม เช่น จัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารจัดการน้ าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map 
ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรในสินค้าส าคัญ  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :  
- นโยบายเร่งด่วนที่ ๔  
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
น้ า ขยะ มลพิษต่างๆที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :  
- นโยบายที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :  
- นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย 
- นโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศ  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :  
- นโยบายเร่งด่วนที่ ๓ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
- นโยบายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย  

O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการ
ในแต่ละระบบ  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :  
- นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 :  
- นโยบายเร่งด่วนที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
-นโยบายที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 

O7. นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
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 ยิ่งได ้
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SWOT Analysis:  อุปสรรค (Threats) 
ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน 

T๑. ต้นทุนการผลิตดา้นการเกษตรมีราคาสูง ๑. ค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดอ่างทอง ๓20 บาท/วนั 
๒. สารเคมีที่ใช้ในการผลิต เชน่ ปุ๋ย ยาฆา่แมลง มีแนวโน้มสูงขึ้น 
๓. ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น 
4. ต้นทุนผนัแปรสงูขึ้น เช่น คา่น้ ามัน คา่ไฟฟ้า 

T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (มาตรฐาน GAP ด้านพืช) ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความยุ่งยาก 
และต้นทุนสูง 
 

จากข้อมูลการวิเคราะห์แผนชุมชน จังหวัดอ่างทอง พบวา่ 
๑.  การเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงสินคา้เกษตร  
    ปลอดภัยไปยังแหล่งจ าหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน    
    ตลาดสีเขียว ยังมตี้นทนุที่สงูและเป็นสิ่งส าคัญของผู้ขายกับ 
    ผู้ประกอบการของภาคเกษตรในจังหวัดอ่างทอง  
 2. สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่ง 
     เป็นขบวนการใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมบูรณาการ 
     ท างานส่งเสริมร่วมกัน เพราะนอกจากการเพาะปลูกสินค้า

เกษตรปลอดภัยนั้นยากและต้นทุนค่อนข้างสูงและผลตอบแทน
จูงใจที่แตกต่างกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก 
ท าให้เกษตรกรไม่ค่อยสนใจการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

3. ตลาดในประเทศยังไม่ยั่งยนืมากเพราะผู้บริโภคในประเทศยังไม่
ค่อย ตระหนักถึงความส าคัญของสนิค้าเกษตรปลอดภัยมากนัก
ยิ่งไปกวา่นัน้ปัญหาในอนาคตทีม่ีแนวโน้มการถ่ายโอนงานรบัรอง
มาตรฐาน GAP ไปให้เอกชนท าแทนนัน้ มองว่าค่าใช้จ่ายการ
ตรวจรับรอง GAP น่าจะสงูขึ้นและเป็นการผลักภาระตน้ทนุไป
ให้เกษตรกรเกินไป เม่ือใดโอนไปให้เอกชนรับรองสินค้าตลาด
ต่างประเทศอาจจะจ าเป็นต้องขอความร่วมมือบริษัทส่งออกใน
การช่วยเกษตรกร แต่สินค้าส าหรับตลาดในประเทศคงจะเป็น
ปัญหาในเร่ืองต้นทนุที่สูงขึน้และโครงการในอนาคตของจังหวัด  
น าร่องโครงการส่งเสริมการพฒันาเกษตรอินทรีย์กับกลุ่มจังหวดั 
 
- พืชผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีจ านวน 127 แปลง  
- ไม้ผลทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีจ านวน 60 แปลง 
(ที่มา:ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง,วันที่ 24 มกราคม ๒๕
65) 

T3. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผัน
ผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย และโรคระบาด 

การเกิดภัยแล้งและอุทกภัยส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรของจังหวัด
โดยตรง 

T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปี ๒๕๖4 กลุ่มผู้สูงอายทุี่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.91 
ต่อประชากรรวมของประเทศไทย 
(ที่มา:สาธารณสุขจงัหวัดอ่างทอง,2564) 

T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ส่งผลให้แรงงานตกงานจ านวนมาก 

อัตราการว่างงานค่าเฉลี่ยจังหวดั ปี 2563 เท่ากับ 1.65 
(ท่ีมา:ส านักงานสถติิจังหวัดอ่างทอง,๒564) 
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T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ส่งผลท าให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง 
และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลท าให้ร้านค้า 
ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดขายของได้ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด  

T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจ ากัดต่อการ
จัดตั้งโรงงาน 

พรบ. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง, พรบ.ผังเมืองชุมชนโพธิ์ทอง,  
พรบ.ผังเมืองชุมชนป่าโมก, พรบ.ผังเมืองชุมชนเมืองอ่างทอง 
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ภาพรวมของสภาวะแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
S1. มี พ้ืนที่และทรัพยากรที่ เหมาะสมกับการท า
การเกษตร 

O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
และพัฒนานวัตกรรม เช่น จัดพื้นที่การเกษตรให้
สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ าและคุณภาพของ
ดินตาม Agri-Map ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกร 
ในสินค้าส าคัญ 

S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร เช่น 
พืชผัก ตลาดปลา นกกระทา และผลไม้ 

O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น น้ า ขยะ มลพิษต่างๆที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค 

S3. มีสถานที่ท่อง เที่ ยวที่หลากหลาย ทั้ งด้ าน
การเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

O๓. นโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ าที่เชื่อม 
ต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือวางแผนการตลาด
และการกระจายสินค้าจากชุมชน 

O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน และ
เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 

S6. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ 

S7. มีโครงการตามพระราชด าริเพ่ือการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 

O7.  นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด-19  
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จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
W๑. เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดแมลง การใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง และการ
เผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงผลตอบแทนด้านราคา
ของสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างจากสินค้าเกษตร
ทั่วไป ท าให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับความ
สนใจจากเกษตรกรน้อย 

T๑.  ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาทีสู่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้อง ท าให้จ านวนผู้ป่วย
และเสียชีวิต ด้วยโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน) 
เพ่ิมขึ้น 

T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย 
(มาตรฐาน GAP ด้านพืช) ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความยุ่งยาก และต้นทุน
สูง 

W3. จ านวนคนพิการเพ่ิมขึ้นส่งผลให้เงินที่ใช้เพื่อ
ช่วยเหลือคนพิการเพ่ิมขึ้น 

T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวน
ส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 
และโรคระบาด 

W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และ
กลิ่น)  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 

T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซ้ าซาก 

T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ส่งผลให้แรงงานตกงานจ านวนมาก 

W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจ านวน
แรงงานในจังหวัดอ่างทอง จึงท าให้แรงงานในจังหวัด
ต้องออกไปท างานจังหวัดข้างเคียง 
W7. สถานประกอบการที่พักแรม ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ 
W8. แรงงงานไร้ฝีมือในจังหวัดอ่างทองไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัด 
W9. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเป็นของ
ตนเอง ต้องอาศัยน้ าจากชลประทานเป็นหลัก 

T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ส่งผลท าให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง และ
ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพ่ิม 
T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจ ากัดต่อการจัดตั้ง
โรงงาน 
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วิเคราะห์ TOWS Matrixแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดท ากลยุทธ์ทางเลือกโดยใช้ TOWS Matrix  

1.The SO Strategy : จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากโอกาส 
2.The WO Strategy : จัดท ากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาส 
3.The ST Strategy: จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
4. The WT Strategy : จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

จุดแข็ง (Strengths) 

กลยุทธก์ารเติบโตหรือขยายตัว   
(Growth Strategies) 

The SO Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความได้เปรียบ
จากโอกาส 

S1. มีพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสมกบัการท าการเกษตร กลยุทธ์ SO 
S1 O1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
แบบ People Life Styleเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร 
S2 O7: พัฒนาตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรแบบครบวงจร divide  
sale border ตามลักษณะของผู้บริโภคท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
S2 O3 : พัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างทักษะแรงงาน (Skilled  
Worker)  ท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ         
บริการและการท่องเท่ียว  
S5 O1: วางแผนและพัฒนาการเพาะปลูกสินค้าเกษตรตามลักษณะ 
ของผู้บริโภค เพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตร divide sale 
border 
S3 O4 : จากปากต่อปากผ่านเทคโนโลยี (making lengthy  
friends) ด้วยการ ปัจจัยภายในสู่ภายนอก กิจกรรมการท่องเท่ียว
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตรงความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มรายได้ 
และจ านวนนักท่องเท่ียว 
S3 O6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง 
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียว   

S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผัก ตลาดปลา 
นกกระทา และผลไม้ 
S3. มีสถานที่ท่องเท่ียวที่หลากหลาย ทัง้ด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ าที่เชื่อม 
ต่อพื้นที่เศรษฐกิจ 
S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน 
โอกาส (Opportunities) 
O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม เช่น จัดพื้นทีก่ารเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ า
และคุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรใน
สินค้าส าคัญ 
O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า ขยะ 
มลพิษต่างๆที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ 
O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยัง
ชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
O7.  นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัล 
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๙๒ 

จุดออ่น (Weaknesses) 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation) 

The WO Strategy : กลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์
จากโอกาส 

W๑. เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
การใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง และการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึง
ผลตอบแทนด้านราคาของสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกตา่งจากสินค้า
เกษตรท่ัวไป ท าใหก้ารผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรน้อย 

W1 O1 :  เสริมสร้างการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบ
วงจร 
W1 O๒ :  ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
W๑ O๔ : สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตร ด้วยการ พัฒนาการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ แบบ People Life Style 
W๒ O5 : ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ลดภาระสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
W๓ O5 : จัดหากิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ บรรเทาภาวะ 
ซึมเศร้า 
W๓ O๓ : พัฒนาหลักสูตรอาชีพท่ีเหมาะสมให้กับประชาชนท่ีไม่ 
สมัครใจท างาน(ประชากรท่ีเลือกงาน) 
W3 O๑ : พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ครอบคลุม ประชากร 
เข้าถึงแหล่งน้ าประปาไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต  คมนาคม  
สะพาน  
W4 O๒ : ส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมขยะ  
สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมน้ าลงสู่แม่น้ า  เอกชนและ ครัวเรือนท่ีสร้าง
อาคารท่ีพักแต่ไม่ท าท่อระบายน้ าท้ิงให้ถูกสุขลักษณะ  ฝุ่นละออง 
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ 
ที่ถูกต้อง ท าใหจ้ านวนผูป้่วยและเสียชวีติ ด้วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน 
ความดัน) เพิ่มขึ้น 
W3. 
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น)  ซ่ึงปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะท าให้เกิดความเส่ียงตอ่
การเกิดอุทกภัยซ้ าซาก 
W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจ านวนแรงงานในจังหวัด
อ่างทอง จึงท าให้แรงงานในจังหวัดต้องออกไปท างานจังหวัดข้างเคียง 
โอกาส (Opportunities) 
O๑. นโยบายของรัฐในการให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม เช่น จัดพื้นทีก่ารเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ า
และคุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรใน
สินค้าส าคัญ 
O๒. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า ขยะ 
มลพิษต่างๆที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
O๓. นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
O๔. นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ 
O๕. นโยบายของรัฐในการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยัง
ชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
O6. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

O7.  นโยบายการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัล 
O8. มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๙๓ 

จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธผ์สมผสานระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม 

The ST Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
S1. มีพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสมกบัการท าการเกษตร S1 T๑ : ส่งเสริมการเรียนการเรียนรู้วิถีการท าเกษตรด้วยทุนเดิมท่ีมี

จาก “เกษตรกรต้นแบบ”  เพื่อลดต้นทุนการผลิตผนวกกับ T๓. 
ส่งเสริมการการใช้นวตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม 
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่การเป็น วิสาหกิจชุมชน ท าให้ 
ก าหนดข้อต่อรองทางการค้า และ การลงทุน  ผนวกกับ S5 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการ SME 
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปรับทัศนคติพัฒนาpackaging    
ของสินค้าแต่ละประเภท ให้เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
S4 T3: กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมปรับปรุง 
เส้นทางคมนามคมทางน้ าท่ีท าให้เกิดการทรุดตัวของดินบริเวณ
เส้นทางน้ า ลดความความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมและเกิดปัญหา
อุทกภัยซ้ าซากเพื่อการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
S5 T5 :กลยุทธ์ ส่งเสริมตลาดเชิงรุกพัฒนาแผนการตลาดท่ี 
เหมาะสมกับสินค้าของจังหวัดอ่างทอง  และเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภค  
 
การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost 
Advantage) เป็น หลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นท้ังระบบ (Lost Advantage) 

S2. มีศูนย์รวมและกระจายสินค้าทางการเกษตร เช่น พืชผัก ตลาดปลา 
นกกระทา และผลไม้ 
S3. มีสถานที่ท่องเท่ียวที่หลากหลาย ทัง้ด้านการเกษตร ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
S4. มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ าที่เชื่อม 
ต่อพื้นที่เศรษฐกิจ 
S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย
สินค้าจากชุมชน 
อุปสรรค (Threats) 
T๑. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาสูง 
T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย (มาตรฐาน GAP   
ด้านพืช) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซ่ึงมีความยุ่งยาก และ
ต้นทุนสูง 
T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาด 
T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานตกงาน
จ านวนมาก 
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลท าให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจังหวัดลดลง และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม 
T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจ ากัดต่อการจัดตั้งโรงงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๙๔ 

จุดออ่น (Weaknesses) 
 
The WT Strategy : กลยุทธ์โดยใช้จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

W๑. เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
การใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง และการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึง
ผลตอบแทนด้านราคาของสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกตา่งจากสินค้า
เกษตรท่ัวไป ท าใหก้ารผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรน้อย 

W1 T2 : พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร  
ด้านพืชปศุสัตว์ ประมงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
W3T3 : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ า 
ท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก  
 
การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน 
(Cost Advantage) เป็น หลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้จาก
การลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังระบบ (Lost Advantage) 

W๒. ประชาชนยังไม่ตระหนักในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ 
ที่ถูกต้อง ท าใหจ้ านวนผูป้่วยและเสียชวีติ ด้วยโรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน 
ความดัน) เพิ่มขึ้น 
W3. 
W4. ปัญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง และกลิ่น)  ซ่ึงปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน 
W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะท าให้เกิดความเส่ียงตอ่
การเกิดอุทกภัยซ้ าซาก 
W6. สถานประกอบการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อจ านวนแรงงานในจังหวัด
อ่างทอง จึงท าให้แรงงานในจังหวัดต้องออกไปท างานจังหวัดข้างเคียง 
อุปสรรค (Threats) 
T๑.  ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรมีราคาสูง 
T2. ระบบการรับรองการตรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย (มาตรฐาน GAP  

ด้านพืช) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซ่ึงมีความยุ่งยาก 
และต้นทุนสูง 

T๓. สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนส่งผลให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาด 
T4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
T5. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานตกงาน
จ านวนมาก 
T6. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลท าให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจังหวัดลดลง และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพิ่ม 
T7. ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีข้อจ ากัดต่อการจัดตั้งโรงงาน 
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี 
      (พ.ศ. 2566 -2570)   

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
 1. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพ 
 2. ก ากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วย 
ระบบเทคโนโลยีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 

• เป้าประสงค์   
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการลงทุนและการประกอบการตลอดจนเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
  มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 

• กลยุทธ์ / โครงการ                    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริม
ผู้ประกอบการใน
ด้านการลงทุนและ
การประกอบกิจการ 
ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรม 

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

 
 
 

 
 

1.1190 
 
 

 
 
 
 

1.7702 
 

  

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
ของอุตสาหกรรมในภมูิภาค 
• โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอม็อีตาม
แนวประชารัฐ ประจ าจังหวดัอ่างทอง 

 
 
0.2110 
 
 
 
0.4550 
 
0.2840 
 

 
 
0.2110 
 
 
 
0.4550 
 
0.2840 
 

 
 
0.2110 
 
 
 
0.4550 
 
0.2840 
 

 
 
0.2110 
 
 
 
0.4550 
 
0.2840 
 

 
 
0.2110 
 
 
 
0.4550 
 
0.2840 
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กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
• โครงการการแปรรูปสนิค้าเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน  
(OPOAI-C) 

0.1486 
 

0.1486 
 

 

0.1486 
 
 

0.1486 
 
 

0.1486 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
บูรณาการกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีใน
การพัฒนาธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม 

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

     

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับท่ี 3 ของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และ
บูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ 
• โครงการค่าใช้จ่ายในการจดัท า
ฐานข้อมูลภาคอตุสาหกรรมเพื่อการ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด 
 

 
 
 

0.0300 
 
 
 

0.0600 
 
 
 

 

 
 
 

0.0300 
 
 
 

0.0600 

 
 
 
0.0300 
 
 
 
0.0600 

 
 
 
0.0300 
 
 
 
0.0600 

 
 
 
0.0300 
 
 
 
0.0600 

 
2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์   
เพ่ือก ากับดูแลสถานประกอบการให้ด าเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรม 

เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
สถานประกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

พัฒนาระบบกลไกใน

การก ากับดูแล

ภาคอุตสาหกรรมให้

ด าเนินการตาม

กฎหมายอย่าง

เคร่งครดั 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ

จังหวัด 
• โครงการ.................. 
• โครงการ.................. 

     

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณกระทรวง  กรม 
• การรายงานตนเองของผู้ประกอบการตาม
แบบ รง.8 และ รง.9 ผา่นระบบของ
ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
(สศอ.รับผิดชอบ) 
• การติดตั้งเครื่องมือวดัอากาศ ณ บริเวณ 
โรงงานแล้วส่งข้อมลูไปยังระบบของกรม
โรงงานอตุสาหกรรม 
(กรมโรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ) 
• การก ากับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม 
พ.ร.บ.โรงงานและ พ.ร.บ.อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (ใช้งบปกติ) 

 

 

 

    

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มี
การพัฒนา
กระบวนการผลติที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

     

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

• โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

• โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

0.0230 

 

0.0072 

 

0.0282 

 

 

0.0230 

 

0.0072 

 

0.0282 

 

 

 

0.0230 

 

0.0072 

 

0.0282 

 

 

0.0230 

 

0.0072 

 

0.0282 

 

 

 

0.0230 

 

0.0072 

 

0.0282 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก 

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

เพ่ือด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน(OTOP) ตลอดจนเกษตรกรในพ้ืนที่
ให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยี
นวัตกรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
และการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการพัฒนาด้ าน
การตลาดให้ทันสมัยโดยการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิด
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1.เ พ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ ประกอบการ SMEs 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ชุมชน(OTOP) ตลอดจนเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็ ง  โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเ พ่ิมให้กับสินค้าและบริการหรือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน
รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
1.ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (OTOP) 
ตลอดจนเกษตรกร ในจังหวัดอ่างทองที่ เข้าร่วม
โครงการมีเครื่องมือและได้รับความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 
2.ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (OTOP) 
ตลอดจนเกษตรกร ในจังหวัดอ่างทองมีช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น 
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ผลลัพธ์ 
1.เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
2.ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรมมี
ความรู้  ความเข้า ใจ การสร้ างมูลค่า เ พ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน(OTOP) ตลอดจน
เกษตรกร ในจังหวัดอ่างทองที่ เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเพ่ิมรายได้  ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/ปี 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2567  
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
(OTOP)โดยใช้วัตถุดิบในพ้ืนถิ่นเพื่อเพ่ิมมูลค่า
งบประมาณ 650,000 บาท 
2.“คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่
ชุมชน”งบประมาณ 469,000  บาท 

๙. งบประมาณ 1,119,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้
นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาดดิจิตอล 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

เพ่ือน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้
จากการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอ่างทองมาต่อยอด
สร้ างมูลค่าเพ่ิม ด้วยหลักการ 4Rสร้ า งคุณค่ า ให้
ผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท าโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และตลาด
ดิจิตอลเพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
โดยน าผลการวิจัยมาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่(Value 
Creation)สร้างผู้ประกอบรายใหม่ (New Start-up)
สร้างงาน สร้างรายได้เกษตรกรให้เพ่ิมขึ้น และช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

เพ่ือน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้
จากการแปรรูปการเกษตรในจังหวัดอ่างทองมาต่อยอด
สร้ างมูลค่าเพ่ิม ด้วยหลักการ 4Rสร้ า งคุณค่ า ให้
ผลิตภัณฑ์ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
1. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
จ านวน 100 ชิ้น ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จ านวน 3ผลิตภัณฑ์
เช่น  สิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปปลา/สิ่งเหลือใช้จาก
การแปรรูปพืชผัก/สิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปผลไม้ 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการ น างานวิจัยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เกิดผู้ประกอบการใหม่ 
(New Start-up)ไม่น้อยกว่า 1 ราย 
3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4R และ
การตลาดดิจิตอล จ านวน 50 ราย 
ผลลัพธ์ 
1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
2. ผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตรอุตสาหกรรมมี
ความรู้  ความเข้า ใจ การสร้ างมูลค่า เ พ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๐๑ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

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

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2568 
(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. อบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้
นวัตกรรม ด้วยหลักการ 4Rและการตลาดดิจิตอล 
(Digital Marketing) งบประมาณ 96,200 
2.ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรม 
และสถานประกอบการ Best Practice  
งบประมาณ 102,600 
3.จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมงบประมาณ 1,571,400 

๙. งบประมาณ 1,770,200 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
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1. ชื่อ
โครงการ 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาดา้นการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒. 
ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 
 

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพ่ือผลิตจ าหน่ายสู่ตลาด
ผู้บริโภค  ฉะนั้น โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องและ
สนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้ บริโภค ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

๓. 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 
 

1.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2. สนับสนุนให้มีการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้หลักการทางวิชาการที่เหมาะสม
ส าหรับสินค้า OTOP 
3.ส่งเสริมและผลักดันให้สินค้า OTOP ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสามารถรักษาคุณภาพและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การผลิต
อย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือให้ผู้ผลิตมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรการเฝ้าระวัง
คุณภาพ 
5.เพ่ือพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น 
มอก.  
6.เพ่ือบูรณาการระบบสารสนเทศส าหรับการด าเนินงานด้านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7.เพ่ือผลักดันงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่จังหวัด 

๔. ผลผลิต 
และผลลัพธ์
ของโครงการ 
 
 

   4.1 เป็นการสนับสนุนผู้ผลติรายย่อยให้ท าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนด้านการตลาด
โดยการให้เครื่องหมายรับรองซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับการผลิตต่อไป 

   4.2 เป็นการสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ผ่านการรับรองเพ่ือสามารถแสดงสัญลักษณ์ 
   4.3 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะในโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ 
   4.4 เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด ให้เป็นที่ยอมรับและเพ่ิมความเชื่อถือของผู้ซื้อในและ
ต่างประเทศ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

ร้อยละ 80 ของจ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และได้รับการตรวจรับรอง มผช.ต่อจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรองและได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประเด็นพัฒนา 
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จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

๘. กิจกรรมที่
ส าคัญ 
 
 
 

  1. การให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  จ านวน 30 ค าขอ  
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 –  30 มิถุนายน 2566)                      
  2. การตรวจติดตามผลการรักษาคุณภาพมาตรฐาน จ านวน 9ราย 
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 –30 มิถุนายน 2566)                      
3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๙. 
งบประมาณ 

จ านวน 211,000.- บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จ านวนเงิน 175,968.- บาท 
- งบด าเนินงาน     จ านวนเงิน 35,032.- บาท 

๑๐. 
ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

๑. ชื่อ
โครงการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในภมิูภาคจังหวัดอ่างทอง 

๒. 
ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 
 
 

การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ประกอบการและประชาชนได้จึงต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ
กฎหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมสร้างประสบการณ์นอกสถานที่ตลอดจนการส ารวจ
ให้บริการข้อมูลและค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันซึ่ง
ก าหนดด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด อ่างทองอันจะน าไปสู่ เป้าหมายของการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุกระดับสามารถพร้อมรับ
กับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนที่มีความรุนแรงมากขึ้นในภาวการณ์ที่ประเทศไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการถูกกระทบจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นธรรมจากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆและจากการที่ศูนย์กลางอ านาจเศรษฐกิจที่จะย้ายมาอยู่ที่
เอเชียในอนาคตอันใกล้นี้โดยการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจะสอดคล้องกับนโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้ง
ในกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้า 
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๓. 
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในระดับ
จังหวัดในการด าเนินธุรกิจเฉพาะทาง 

3.3 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้มีโครงสร้างการผลิตที่สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนโดยสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิตภาพ
สูงขึ้นลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจนอกประเทศในปัจจุบันที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก 

3.4 ส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด 
3.5 ส่งเสริมการผลิตและการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

๔. ผลผลิต 
และผลลัพธ์
ของโครงการ 
 
 

4.1 สามารถพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัดอ่างทอง 

4.2 สามารถให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้มีขีด
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 

4.3 สามารถส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้มีโครงสร้างการผลิตที่
สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้มีผลิต
ภาพสูงขึ้น 

4.4 สามารถส่งเสริมการลงทุนในระดับจังหวัดให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
4.5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนให้ความส าคัญและใช้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันส่งผลดีต่อลูกค้าท่ีเป็นผู้อุปโภคบริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จ
ของโครงการ 
 
 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต(Output) : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ได้รับความรู้ด้าน
วิชาการกฎหมายประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับบริการค าปรึกษา
แนะน าเฉพาะราย 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้น าความรู้ประสบการณ์ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์รวมทั้งได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการ 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประเด็นพัฒนา 
-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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๘. กิจกรรมที่
ส าคัญ 
 
 
 
 
 

8.1 ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการเพ่ือศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพ
อุตสาหกรรมในจังหวัดจ านวน 100 ราย 

8.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการกฎหมายและศึกษาดูงานจ านวน 100 ราย 
8.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางในการออกเยี่ยมพบปะและให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการณสถานประกอบการจ านวน 215 ราย 
8.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัด

จ านวน 215 ราย 
8.5 บริหารโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และติดตามประเมินผล 

 

๙. 
งบประมาณ 

จ านวน 455,000.- บาท ประกอบด้วย 
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ จ านวน 2 อัตรา รวมเป็นเงินจ านวน  
  360,000.- บาท 
- งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 95,000.-  บาท 
 

๑๐. 
ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารฐั 
ประจ าจังหวัดอ่างทอง 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

  รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดล Thailand 
4.0 เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี
เป้าหมายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศตามโมเดล Thailand 4.0เพ่ือปรับเปลี่ยนวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศให้ทีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดีและ
มีความสมดุลมากขึ้น สร้างความแข็งแรงจากภายใน 
(Local Economy) เพ่ือเชื่อมโยงกับเวทีเศรษฐกิจ
ระดับโลกผ่านกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลก คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุน
พัฒนา  เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือเงินทุนและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนา
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยด าเนินงาน
ผ่านกลไกประชารัฐและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน      

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอี
ที่มีศักยภาพ 
  2 .  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ
สูงขึ้น และเพ่ือสนับสนุนและด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เป็น
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการตามที่คณะ
กรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  
  3. เพ่ือลดอุปสรรคและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เ งินทุน  รวมถึ งสนับสนุน  ส่ ง เสริม  และพัฒนา
ผู้ประกอบการที่เป็น นิติบุคคลให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถสูงขึ้น สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

  1. เพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  2. เพ่ือสร้างเอสเอ็มอีที่เข้มแข็งบนฐานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  3. เพ่ือช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมี
ความสามรถด้านการแข่งขัน 

  4. เ พ่ือบริหารจัดการกองทุนเอสเอ็มอีอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และม่ันคง 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

   1. อัตราการขยายตัวของรายได้เอสเอ็มอีที่ได้รับ
เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
   2. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
   3. อัตราผลิตภาพที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของเอสเอ็มอีได้รับ
เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 
   4. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ได้เงินกู้ต่อเอสเอ็มอี
เป้าหมาย ตามแผนประจ าปีของกองทุน ไม่น้อยละ 
80 
   5. ปริมาณวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติของ
กองทุนต่อวงเงินสินเชื่อเป้าหมายตามแผนประจ าปี
ของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   6. สัดส่วนของเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้เพ่ือผลิต
ส าหรับการส่งออกต่อเอสเอ็มอีที่ได้รับเงินกู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
   7. ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุน                
โดยกระทรวงการคลัง อยู่ในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 
4.0 ในทุกมิติ 
   8. อัตราการพิจารณาสินเชื่อ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
   9. สัดส่วนของลูกหนี้ที่ช าระคืนเงินต้นเมื่อครบ
ก าหนดช าระคืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10. อัตราหนี้ค้างช าระต่อเงินต้นคงเหลือ ไม่เกินร้อย
ละ 15 
 11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
 12. จ านวนค าขอที่ใช้ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อเกิน
จากเกณฑม์าตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10 จากค าขอ
ทัง้หมด 
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 13. จ านวนค าขอที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่ใช้ระยะ 
เวลาการเบิกจ่ายเงินเกินจากเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน
ร้อยละ 10 จากค าขอทั้งหมดตามเงื่อนไขของกองทุน 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

  1. รับสมัครผู้ยื่นค าขอกู้เงินพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้ยื่นค าขอกู้เงิน                          

  2. คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SSRC 
  3. ลงพ้ืนที่รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
  4. น าเสนอข้อมูลผู้ยื่นค าขอกู้เงินต่อ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ 

  5. ส่งเอกสารพร้อมใบสมัครให้ ธพว.ประจ าจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   ค าขอกู้เงิน                       

  6. ท าเอกสาร นท. 6 ส่ง ธพว. เพื่อด าเนินการท า
สัญญาเพื่อเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไข (กรณีผ่านการ
อนุมัติ) 

  7. ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ยื่นค า
ขอกู้เงิน ทั้งผู้ที่ผ่านการอนุมัติ และไม่ผ่านการอนุมัติ 

  8. รายงานข้อมูลการอนุมัติต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๙. งบประมาณ จ านวน 284,400.- บาท ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างบุคลากร   จ านวนเงิน 165,000.- บาท  
- งบด าเนินงาน     จ านวนเงิน 119,400.- บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการ การแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  
1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดทั้งโอกาสและความ
ท้าทายของประเทศไทย ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศในยุคที่มีการแข่งขัน
สูงให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลได้ใช้โอกาสดังกล่าวใน
การปรับเปลี่ยนก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ซึ่ งน โยบาย 
Thailand 4.0 มุ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของ อุ ตสาหกรรมหลั กที่ มี คว ามสอดคล้ อ งกั บ
ความสามารถของประเทศไทยและความต้องการของ
ตลาดโลก และมีกลไกประชารัฐเป็นกลไกขับเคลื่อน
จากนโยบายดังกล่าว ภาคเอกชนและประชาชนต้อง
ปรับตัว เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ซึ่งภาคการเกษตรของ
ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 45 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในสภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตรยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล
และผลผลิตมีคุณภาพต่ า ล้นตลาดท าให้มีราคาตกต่ า 
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีค่อนข้าง
ต่ า ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการ
รักษาคุณภาพหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มี
มูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศและกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การเกษตรในลักษณะของฝากและของที่ระลึก ที่เชื่อมโยง
กับภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้ง
สามารถให้วิสาหกิจชุมชนหรือ SMEs คนตัวเล็ก สามารถ
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ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์
คุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถใช้
ช่องทางการตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerceเชื่อมโยง
การค้าขายสู่สากลโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ SMEsคนตัวเล็กและวิสาหกิจชุมชนไทยที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและ
ความพร้อมในการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และ
เกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอ่ืนต่อไป ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 
จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial 
Community : OPOAI-C)ขึ้นเ พ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศผ่านการสร้างความตระหนักสร้างองค์
ความรู้ เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การสร้าง
ผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ให้กระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรฐานรากให้มี
ความภาคภูมิใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง 
มั่นคั่ง อย่างยั่งยืนสืบไป 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มี
ความมั่นคงด้านอาชีพและมั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร (Value 
Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ 
กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
การตลาด 
3. เพ่ือเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D) 
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจ
เกษตร/Start Up/SMEs คนตัวเล็ก 
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
1. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนการ เกษตร /สหกรณ์การ เกษตร )เข้ าร่ วม
โครงการฯได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานการตลาดและ
การบริหารจัดการองค์กรจังหวัดละ 30 ราย 
2.ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ต ้น แ บ บ ที ่ไ ด ้ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ด ้า น
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย MINI ITC/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จังหวัดละไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์) 
ผลลัพธ์ 
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 ต่อปี 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทาง
การเกษตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาด (ทั้ง Online 
และ Offline) การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
(2 วัน 1 คืน) 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย MINI 
ITC ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯรวมทั้งให้
ความรู้ด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด 
3.ฝึกอบรมให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรใหม่เป็นนักธุรกิจเกษตร/ Startup/ 
SMEs คนตัวเล็ก 

๙. งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566               
จ านวน................................บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาและผลักดันแผน
ระดับที่ 3 ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่างทองและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญ
กับการจัดท าแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานมี
เครื่องมือในการวางกรอบและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 มาตรา 4 “มาตรา 
16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่ แถลงต่อรั ฐสภา และแผน อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการสนับสนุน พัฒนา และ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการจัดท าตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือประโยชน์
ในการติดตาม ประเมินผลการด า เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัย มติ 
ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดย
ให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากร
อ่ืน ที่จะต้องใช้  เพ่ือให้หน่วยงานมีแผนและเป้าหมาย
การด าเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
เช่น Thailand 4.0 และหน่วยงานในสังกัดสามารถน า
แผนไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน และประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน น าไปสู่การก าหนดแผนงานที่ถูกต้อง รวมทั้ง



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๑๓ 

การก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) ข อ ง ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ไปสู่การปฏิบัติ  
2. เพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและสภาพแวดล้อมใหม่ที่สามารถ
น าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
3.เพ่ือให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองมี
กรอบการด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4.เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ไปใช้เป็น
กรอบในการจัดค าของบประมาณ และใช้เป็น กรอบใน
การด าเนินงานต่อไป 

 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
จ านวน 1 แผน 
ผลลัพธ์ 
นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้รับการน าไปปฏิบัติ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

-กรอบแนวทางในการด าเนินงาน และกรอบการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
- แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
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-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา พฤศจิกายน 2565 ถึง มิถุนายน 2566 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. กา ร จั ดท า แผน ปฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด  
2.การประชุมเชิ งปฏิบัติการเ พ่ือชี้ แจงแผนงาน
โครงการและจัดท าตัวชี้วัดด้านงบประมาณของ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง  
3.การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ   

๙. งบประมาณ 30,000.- บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการ คา่ใช้จา่ยในการจัดท าฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ สภาวะอุตสาหกรรม เพ่ือจัดท า
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ซัดเจนและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการลงทุนและ
เ พ่ิ มขี ดคว ามสามารถ  ของการประกอบกา ร
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด และพัฒนาฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม เพ่ือการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐ 
และภาคเอกชน จากสภาวะการแข่งขันในระดับสูงและ
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาและ
บริหารจัดการ ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมอย่างทับ
ท่วงที รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่
ถูกต้องและทันสมัย จะเป็นการช่วยชี้น าแนวทางและ
เตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ลงทุน
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและเป็นข้อมูลส าหรับภาครัฐ
และภาคเอกซนในการใช้จัดท านโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบกับจังหวัดต้องมีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับ
โครงสร้าง ระบบงานพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนา
จังหวัด ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญประการหนึ่งที่ทุกจังหวัด
ต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น คือ การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นย า 
สามารถรายงานอย่างรวดเร็วทันต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งเป็น
ตัวชี้ วัดภาวะเศรษฐกิจที่ ส าคัญ โดยส านั กงาน
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยให้
ทุกจังหวัดด าเนินการจัดท าด้วยตนเอง ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกส่วนราชการที่จะต้อง สนับสนุนข้อมูล
พ้ืนฐาน และประมวลตามด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับ
ระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้
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จั งหวัดมีข้ อมูลภาคอุตสาหกรรมที่ เป็น ไปต าม
สภาวการณ์  ปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูลไปเป็น
แนวทางในการก าหนดทิศทาง หรือชี้น าแนวทางเตือน
ภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่
ปลอดภัยและ ประสบผลส าเร็จอย่างสูงสุดแก่ผู้ลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการท าเหมือง
แร่และเหมืองหิน ที่จังหวัดต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล
แบบทางตร ง  ต าม  ข้ อก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ 
(สศช.) รวมถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจลงทุนให้แก่
ภาคเอกชน และเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ ภาค
การศึกษา รวมถึงผู้สนใจ จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือให้จังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และ สามารถน าไปเป็นแนวทางหรือชี้น าและเตือนภัย
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) 
ที่น าไปก าหนดแผนยุทธศาสตร์และผู้ประกอบการใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน  
2. เพ่ือให้มีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และติดตาม
สถานการณ์ ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ค าดกา รณ์ แน ว โ น้ ม  แล ะกา ร เ ตื อน ภั ย ภ า ว ะ
อุตสาหกรรมสาขาที่ส าคัญเป็นปัจจุบันภายในจังหวัดที่
ผู้ประกอบการใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน  
3. เ พ่ื อ ให้ ผู้ ป ร ะกอบกา รห 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
น าไปประมวลเป็น GDP ในระดับประเทศ  
2. มีข้อมูลการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน 
2 ฉบับ  
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3. มีรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน 
12 รายงาน 
4. มีข้อมูลการรายงานชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รายไตรมาส 4 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
เกี่ยวกับแร่ วิสาหกิจชุมซน ประซาซน หน่วยงาน 
ภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้อง สามารถใช้ฐานข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม ข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์สภาวะ
อุตสาหกรรม ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุน
และด าเนินกิจการ 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มีฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมที่เป็นไปตาม สภาวการณ์
ปัจจุบัน ทันสมัย และเป็นหน่วยงานหลักในการให้
ข้อมูลและแนะน าแนวทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
การ ชี้น าเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
จังหวัด 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดท าข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ใน
ระดับจังหวัด 
2. จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน
โดยต้องด าเนินกิจกรรมย่อยดังนี้ 
- จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP สาขาอุตสาหกรรม 
และสาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
3. จัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัด โดยด าเนินกิจกรรมย่อย ดังนี้  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๑๘ 

- รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 
เดือน (งบประมาณที่จัดสรรส าหรับใช้ในการ ส ารวจ
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน)  

- รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน 
(งบประมาณที่จัดสรรส าหรับใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท ารายงาน) 
 

๙. งบประมาณ 60,000.- บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๑๙ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการ การบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบ        
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 
 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้อง
กับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการพัฒนาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ การ
รกัษา และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มีศักยภาพและ
ยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพมาด าเนินการกับสถานประกอบการ และ
การบริหารลุ่มน้ าในจังหวัด 
2.เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การปล่อย
ของเสียลงสู่แม่น้ าล าคลองในพ้ืนที่ 
3.เพ่ือให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ า
ส าคัญมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการวางแผนเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสียในแม่น้ าสายส าคัญ 
ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสมาชิกเครือข่ายฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่ 
5.เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดรายเดิมและรายใหม่และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียและสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาค 
อุตสาหกรรม 
6.เพ่ือส่งเสริม พัฒนาด้านวิชาการหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบให้สถานประกอบการและรักษาสมาชิกเครือข่าย



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๒๐ 

อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ท างานร่วมกัน 
ใกล้ชิดกันมากข้ึน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
     สถานประกอบการน าระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรายใหม่  1 ราย 
ผลลัพธ์ 

1. สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิม
รักษา 

ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในองค์กร 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

1. สถานประกอบการสามารถน าระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กับภาคประชาชน 
2. มีสถานประกอบการน าระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถนประกอบการและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรายใหม่เพ่ิมข้ึน 
3. สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมรักษา
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
5. สมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดได้รับการพัฒนา 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคงและเป็นสุข 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 
-การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่า
สัก ในกลุ่มภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าท่ี ๑๒๑ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1.ด าเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ า
บริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร คูคลอง และบึงที่ส าคัญ
ในพ้ืนที่ 
2.จัดชี้แจงท าความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืน
ของสถานประกอบการกับชุมชน เครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืน ๆ ในพื้นที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ด าเนินการตรวจประเมินฯ 
3.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ด าเนินการรณรงค์
และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ 

๙. งบประมาณ ……………………………….บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

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

 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570)  
อก. 

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

สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2566 – 2570 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดอ่างทอง 5 ปี  
(2566-2570) 

วิสัยทัศน์ 
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่

อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน 

บูรณาการและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

อย่างยั่งยืน 

อ่างทอง เมืองน่าอยู ่เศรษฐกิจ
ดี สังคมดี ประชาชนมี

ความสุข 

สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
แปรรปูการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น
การ
พัฒนา  
ด้านที่ 
1 

การยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การผลักดันนโยบายและแผนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคม
มั่นคง และเป็นสุข 

 

ประเด็น
การ
พัฒนา  
ด้านที่ 
2 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุนให้
เอื้อต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมยุคใหม ่

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 

-พัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ระดับ

มาตรฐานสากล 
-การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และวิธีชุมชน 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

 

ประเด็น
การ
พัฒนา  
ด้านที่  
3 

การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย 

BCG Model 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย 

BCG Model 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น
การ
พัฒนา  
ด้านที่ 
4 

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อ
ยกระดับการให้บริการให้มี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

 

 4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สอจ.อ่างทองไม่ได้รับงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง   

 4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สอจ.อ่างทอง ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ครอบคลุมทุกมิต ิ
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