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1.1ความเปน็มา 
 การบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ  
โดยการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทาง 
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัด        
กลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่ม โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาทและ
อ่างทองและกําหนดให้จังหวัดลพบุรีเป็นที่ต้ังศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดบรรลุผลสัมฤทธ์ิ เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด 
 
1.2. ลักษณะทางกายภาพ 
   1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี 
สิงห์บุรี และอ่างทอง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณลุ่มนํ้าเจ้าพระยา และลุ่มนํ้า 
ป่าสัก มีพ้ืนที่รวม 10,460.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,537,687.50ไร่ โดยจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่มากที่สุด 
เท่ากับ 6,199.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ รองลงมาได้แก่จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเน้ือที่  2,469.70 ตารางกิโลเมตร  
968.37 ตารางกิโลเมตรและ 822.48 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ 
 

พืน้ที ่
เนื้อที ่ ร้อยละ 

 ตารางกิโลเมตร ไร่ 
ประเทศ 513,115.00 320,696,888.00 100.00 

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 92,795.00 57,996,875.00 18.08 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 10,460.29 6,537,687.50 100.00 

ชัยนาท 2,469.75 1,543,591.00 23.61 
ลพบรุ ี 6,199.70 3,874,812.50 59.27 
สิงหบ์รุ ี 822.48 514,049.00 7.86 
อ่างทอง 968.37 613,120.00 9.38 

 ที่มา : สํานักงานจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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   1.2.2 อาณาเขตติดต่อ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ดังน้ี 

จังหวดั ทศิเหนอื ทศิใต ้ ทศิตะวนัออก ทศิตะวนัตก 

ชัยนาท 
จ.นครสวรรค์, 
จ.อุทัยธานี 

จ.สิงห์บุรี, 
จ.สุพรรณบุรี 

จ.นครสวรรค์, 
จ.สิงห์บุรี 

จ.สุพรรณบุรี, 
จ.อุทัยธานี 

ลพบุรี 

อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี 
จ.นครสวรรค์, 
อ.ศรีเทพจ.เพชรบูรณ์ 

อ.บ้านแพรกจ.อยุธยา, 
อ.พระพุทธบาท 
อ.หนองโดน จ.สระบุรี 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ, 
อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา, 
อ.วังม่วง จ.สระบุรี 

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี, 
อ.ตากฟ้า 
จ.นครสวรรค ์

สิงห์บุรี 
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท, 
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

อ.ไชโย อ.โพธ์ิทอง 
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง 
จ.ลพบุรี 

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

อ่างทอง 
จ.สิงห์บุรี จ.พระนครศรีอยุธยา, 

จ.สุพรรณบุรี 
จ.ลพบุรี, 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.สุพรรณบุรี 

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
   1.3.1 การปกครอง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อําเภอ 288 
ตําบล 2,504 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดแบ่งตามจังหวัด ดังน้ี  

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมู่บา้น 
ชัยนาท 8 51 505 
ลพบรุ ี 11 121 1,122 
สิงหบ์รุ ี 6 43 364 
อ่างทอง 7 73 513 
รวม 32 288 2,504 

 ที่มา :สํานักงานจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

   1.3.2 ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีประชากรท้ังสิ้น 1,583,051 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 776,143 คน (ร้อยละ 49.03 ของจํานวนประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ) และเพศหญิง 
806,908 คน (ร้อยละ 50.97 ของจํานวนประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ) ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
   ใน ด้ านความหนาแน่นของประชากร  กลุ่ มจั งห วัดฯ  มีความหนาแ น่นของประชากร 
เท่ากับ 151.34 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าหนาแน่นมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (126.26 คน 
ต่อตารางกิโลเมตร) และค่าเฉล่ียของภาคกลาง (112.34 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยที่จังหวัดอ่างทอง  
ซึ่งมีจํานวนประชากรน้อยเป็นอันดับที่ 3 เท่ากับ 282,841 คน (ร้อยละ 17.87ของจํานวนประชากร 
ในกลุ่มจังหวัดฯ) แต่มีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับ 292.08 คน 
ต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีจํานวนประชากรมากที่สุด เท่ากับ 757,686 คน  
(ร้อยละ 47.86ของจํานวนประชากรในกลุ่มจังหวัดฯ) มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดเพียง  
122.21 คนต่อตารางกิโลเมตร เน่ืองจากจังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่มากกว่าจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 6 เท่า 
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พืน้ที ่
จํานวนประชากร (คน) ความหนาแนน่

ของประชากร 
(คน/ตร.กม) 

ชาย หญงิ รวม 

ประเทศ 31,865,175 33,064,910 64,930,085 126.54 
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 6,989,471 7,420,999 14,410,470 155.29 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 2 
776,143 806,908 1,583,051 151.34 

ชัยนาท 159,714 171,635 331,349 134.16 
ลพบรุ ี 379,971 377,715 757,686 122.21 
สิงหบ์รุ ี 100,711 110,464 211,175 256.75 
อ่างทอง 135,747 147,094 282,841 292.08 

ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2558 
 
   1.3.3 ด้านแรงงาน ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีจํานวนผู้อยู่ใน         
กําลังแรงงาน เท่ากับ 897,267 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของจํานวนกําลังแรงงานในภาคกลาง โดยจํานวน  
ผู้มีงานทํา เท่ากับ 874,567 คน (ร้อยละ 97.47 ของจํานวนกําลังแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ) และมีจํานวน   
ผู้ว่างงาน เท่ากับ 13,208 คน (ร้อยละ 1.48 ของจํานวนกําลังแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ)  

ที่มา : การสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 
 
 
 
 

พืน้ที ่
จํานวนผู้อยู่ใน 
กําลังแรงงาน 

(คน) 

จํานวนผู้มี 
งานทาํ 
(คน) 

จํานวน 
ผู้ว่างงาน 

(คน) 

จํานวนผูท้ี ่
รอฤดกูาล  

(คน) 
ประเทศ 38,403,683 37,751,751 336,083 315,849 
ภาคกลาง 11,680,292 11,549,235 94,562 36,495 

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 

897,267 874,567 13,208 9,493 

ชัยนาท 177,563 174,418 2,156 990 
ลพบรุ ี 457,744 444,581 6,852 6,311 
สิงหบ์รุ ี 119,451 116,119 1,765 1,567 
อ่างทอง 142,509 139,449 2,435 625 
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1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
   1.4.1 ด้านการเกษตร 
      1) การเพาะปลกู 
       1.1) ข้าวนาปี ในปี พ.ศ.2558กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี 
เท่ากับ 1,761,307 ไร่ และพ้ืนที่เก็บเก่ียวข้าวนาปี เท่ากับ 1,643,849 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ.2557 
เล็กน้อย โดยจังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่เพาะปลูกและเก็บเก่ียวข้าวนาปีสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลพบุรี 
อ่างทองและสิงห์บุรี ตามลําดับ และผลผลิตต่อไร่ปรับตัวลดลงจาก 2,572กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2557 เป็น 
2,494กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2558 โดยจังหวัดสิงห์บุรีมีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 664 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง และลพบุรี ตามลําดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า 
เน้ือที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2557 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก ปริมาณน้ําฝนน้อยมาก และปริมาณ
นํ้าฝนรวมทั้งปีตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย ทําให้เกษตรกรปลูกข้าวล่าช้า บางพ้ืนที่ไม่สามารถปลูกข้าวนาปีได้ ประกอบกับ
ร าคามี แนว โ น้มลดลง  เ กษตรกรบางส่ วนจึ งป รับ เปลี่ ยน ไปปลู ก พื ช อ่ืน  ส่ วน ใน ด้ านผลผลิ ต 
ต่อไร่มีแนวโน้มลดลง  

พื้นที ่ ทั่วประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวดั
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบุรี สิงหบ์ุรี อ่างทอง 

พื้นที่
เพาะปลกู 

(ไร่) 

2556 62,079,904 9,395,366 2,200,155 794,856 745,476 316,217 343,606 
2557 60,790,599 9,156,546 2,111,601 770,380 675,396 307,583 358,242 
2558 55,812,540 7,326,100 1,761,307 684,898 524,836 267,963 283,610 

พื้นที่เกบ็
เกีย่ว (ไร่) 

2556 58,135,809 9,135,424 2,151,772 792,795 706,136 315,264 337,577 
2557 58,246,976 8,998,902 2,039,515 757,200 620,509 307,432 354,374 
2558 52,885,166 6,969,492 1,643,849 650,653 472,352 259,924 260,920 

ผลผลิต  
(ตนั) 

2556 27,090,184 5,740,365 1,385,369 533,044 406,163 220,723 225,439 
2557 26,269,964 5,599,613 1,301,887 513,783 347,528 208,795 231,781 
2558 23,009,340 4,274,245 1,020,159 428,750 253,496 172,568 165,345 

ผลผลิตตอ่
ไร่ (กก.) 

2556 466 628 2,615 672 575 700 668 
2557 451 622 2,572 679 560 679 654 

 2558 435 613 2,494 659 537 664 634 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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     1.2) ข้าวนาปรัง ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนา
ปรัง เท่ากับ 254,251 ไร่และพ้ืนที่เก็บเก่ียวข้าวนาปรัง เท่ากับ 249,088 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 26.44 ของ
พ้ืนที่เก็บเก่ียวข้าวนาปรังของภาคกลาง) ลดลงจากปี พ.ศ.2557เป็นอย่างมาก โดยจังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่
เพาะปลูกและพ้ืนที่เก็บเก่ียวข้าวนาปรังสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี และสิงห์บุรี ตามลําดับ 
ในขณะที่ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ปรับตัวลดลงจาก 2,606 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2556เป็น 2,499 
กิโลกรัมต่อไร่ ในปี พ.ศ.2558โดยจังหวัดชัยนาท มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 645 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 เน้ือที่
เพาะปลูกลดลงจากปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากปริมาณนํ้าในเขื่อนมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งราคา
ข้าวมีแนวโน้มลดลง ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเล็กน้อยจากปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ 

พืน้ที ่ ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

พืน้ที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

2556 15,055,076 6,316,3611,450,285 601,166 267,323 285,893 295,903 
2557 8,489,505 3,269,586 437,479 206,315 55,303 55,115 120,746 
2558 6,502,400 2,538,645 254,251 114,928 38,113 35,442 65,768 

พืน้ที ่
เกบ็เกี่ยว 

(ไร่) 

2556 14,891,157 6,241,7631,422,700 597,055 253,849 277,943 293,853 
2557 8,438,111 3,250,844 433,151 205,131 53,727 54,045 120,248 
2558 6,422,823 2,504,532 249,088 112,629 36,970 34,379 65,110 

ผลผลติ 
(ตัน) 

2556 9,672,093 4,348,192 934,922 402,853 161,238 176,599 194,232 
2557 5,365,448 2,244,669 276,162 132,749 33,268 33,269 76,876 
2558 4,050,855 1,724,678 157,442 72,683 22,535 21,053 41,171 

2,200,155
2,151,772

1,385,369

2,111,601 2,039,515

1,301,887

1,761,307
1,643,849

1,020,159

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน)

การเพาะปลกูข้าวนาปี 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
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พืน้ที ่ ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

ผลผลติ 
ต่อไร่ 
(กก.) 

2556 650 719 2,606 675 635 635 661 

2557 636 697 2,521 647 619 616 639 

 
2558 631 689 2,499 645 610 612 632

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
        สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,450,285 
1,422,700 

934,922 

437,479 433,151 

276,162 254,251 249,088 
157,442 

-

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

1,600,000 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน)

การเพาะปลกูข้าวนาปรัง          
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
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    1.3) มันสําปะหลังโรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีการเพาะปลูกมันสําปะหลังใน
พ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาทและลพบุรี โดยในปี พ.ศ.2559 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 338,247 ไร่ และ
พ้ืนที่เก็บเก่ียว เท่ากับ 314,714 ไร่ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2558 แต่มีปริมาณผลผลิตรวมและผลิตต่อไร่
ลดตํ่าลงเล็กน้อย คือ 1,054,779 ตัน และ 6,566 ไร่(กก.) ตามลําดับ โดยในปี พ.ศ.2559 จังหวัดลพบุรี   
มีผลผลิตมันสําปะหลัง เท่ากับ 853,386 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 80.91 ของผลผลิตมันสําปะหลัง           
ใน     กลุ่มจังหวัดฯ และจังหวัด หากพิจารณาภาพรวม จะพบว่าทั้งพ้ืนที่การผลิต เก็บเก่ียวและผลผลิต       
มันสําปะหลังในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน 2 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ผลผลิตต่อไร่กลับลดลง แสดงว่า ขั้นตอน
กระบวนการเพาะปลูกตลอดจนต้นพันธ์ุของมันสําปะหลังที่ เกษตรกรใช้เพาะปลูก มีปัญหาหรือการ          
เสื่อมคุณภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ดังน้ันจึงควรมีการส่งเสริมคุณภาพของต้นพันธ์ุ และคุณภาพของดิน
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 

พืน้ที ่ ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ีอ่างทอง 

พืน้ที่
เพาะปลูก  

(ไร่) 

2557 8,975,865 2,408,901 314,323 64,434 249,889 - -
2558 9,319,718 2,375,047 329,294 68,400 260,894 - -
2559 9,539,785 2,433,564 338,247 69,631 268,616 - -

พืน้ที ่
เกบ็เกี่ยว 

(ไร่) 

2557 8,431,223 2,228,466 283,868 63,021 220,847 - -
2558 8,961,344 2,331,476 314,902 66,859 248,043 - -
2559 8,899,140 2,251,587 314,714 63,571 251,143 - -

ผลผลติ  
(ตัน) 

2557 30,022,052 7,855,808 971,372 203,918 767,454 - -
2558 32,357,741 8,316,6991,069,163 212,713 856,450 - -
2559 31,807,488 7,906,8911,054,779 201,393 853,386 - -

ผลผลติต่อ
ไร่ (กก.) 

2557 3,561 3,525 6,711 3,236 3,475 - -
2558 3,611 3,567 6,635 3,182 3,453 - -
2559 3,574 3,512 6,566 3,168 3,398 - -

 
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
        สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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    1.4) อ้อยโรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง จาก 462,649ไร่ ในปี พ.ศ.2557 เป็น 755,378ไร่ ในปี พ.ศ.2559หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 38.75 โดยพ้ืนที่เก็บเก่ียวอ้อยของกลุ่มจังหวัดฯ คิดเป็นร้อยละ 28.78 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวอ้อย 
ภาคกลาง โดยจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวมากที่สุด เท่ากับ 576,426 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 76.31 ของพ้ืนที่
เก็บเก่ียวอ้อยในกลุ่มจังหวัดฯ) รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ตามลําดับ  
    ด้านผลผลิตอ้อยพบว่าปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีพ.ศ.2558 โดยในปี พ.ศ.2559  
กลุ่มจังหวัดฯ มีผลผลิตอ้อยรวมทั้งสิ้น 8,357,095 ตัน โดยจังหวัดลพบุรี มีผลผลิตอ้อยมากที่สุด เท่ากับ 
6,369,506 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของผลผลิตอ้อยในกลุ่มจังหวัดฯ รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท 
อ่างทอง และสิงห์บุรี ตามลําดับ แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดอ่างทองมีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 
เท่ากับ 11,140 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าพ้ืนที่การเพาะปลูกอ้อย 
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง เน่ืองจากราคาอ้อยโรงงาน 
ที่เกษตรกรขายได้ในปี 2558 เป็นที่พอใจ ประกอบกับมีการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานจากผู้ประกอบการ 
จึงทําให้เกษตรกรหันไปปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ้น 
 
 

314,323 
283,868 

971,372 

329,294 314,902 

1,069,163 

338,247 314,714 

1,054,779 

-

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน)

มันสําปะหลงัโรงงาน (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559
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พืน้ที ่ ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

พ้ืนท่ี 
เก็บเก่ียว 

(ไร่) 

2557 8,456,409  2,482,558  462,649 78,537  357,358  12,750  14,004  
2558 9,591,448  2,796,269  726,639 130,988  563,051  14,239  18,361  
2559 9,961,164  2,930,338  755,378 144,624  576,426  15,491  18,837  

ผลผลิต  
(ตัน) 

2557 103,697,005  30,745,092  5,796,769 1,035,510  4,417,258  166,947  177,054  
2558 106,333,451  30,724,125  8,019,082 1,459,207  6,182,303  164,034  213,538  
2559 109,857,017  32,263,542  8,357,095 1,605,324  6,369,506  172,418  209,847  

ผลผลิต 
ต่อไร่  
(กก.) 

2557 12,263  12,384  51,283 13,185  12,361  13,094  12,643  
2558 11,086  10,988  45,270 11,140 10,980  11,520  11,630 
2559 11,029 11,010 44,420 11,100 11,050 11,130 11,140 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
        สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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     1.5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาทและลพบุรี ในปี พ.ศ.2558มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 222,461 ไร่ เพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากปี พ.ศ.2557 แต่มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว เท่ากับ 201,103 ไร่ ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ.2557 ในด้าน
ผลผลิต ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดลพบุรีมีปริมาณผลผลิตข้าวโพด เท่ากับ 112,566 ตัน คิดเป็นร้อยละ 97.63 
ของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มจังหวัดฯ ในภาพรวมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในด้านพ้ืนที่ 
เก็บเก่ียวและด้านผลผลิตที่มีลดลงน้ันมีสาเหตุเน่ืองจากบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
        สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ที ่ ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

พืน้ที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

2556 7,426,514 737,930 237,239 2,704  234,535  - - 
2557 7,231,588 691,293 217,641 5,508  212,133  - - 
2558 7,156,778 701,754 222,461 5,570  216,891  - - 

พืน้ที ่
เกบ็เกี่ยว 

(ไร่) 

2556 7,214,650 689,144 202,727 2,673  200,054  - - 
2557 7,073,487 640,544 202,515 4,985  197,530 - - 
2558 6,945,134 633,278 201,103 5,014  196,089 - - 

ผลผลติ  
(ตัน) 

2556 4,876,180 473,689 129,673 1,664  128,009 - - 
2557 4,729,527 427,480 117,927 2,730  115,197 - - 
2558 4,610,992 421,378 115,289 2,723  112,566 - - 

ผลผลติต่อ
ไร่ (กก.) 

2556 676 687 1,263 623  640 - - 
2557 669 667 1,131 548  583 - - 
2558 664 665 1,117 543 574 - - 
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  2) ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์  สัตว์ที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ไก่ สุกร 
เป็ด โคนม และโคเน้ือ โดยในปี พ.ศ.2558 มีการเลี้ยงไก่รวมทั้งสิ้น63,838,664 ตัว (ร้อยละ 42.81 
ของปริมาณการเลี้ยงไก่ในภาคกลาง) มีการเลี้ยงเป็ด 3,419,642 ตัว(ร้อยละ25.80 ของปริมาณการเลี้ยงเป็ด    
ในภาคกลาง) มีการเลี้ยงโคเน้ือ 98,000 ตัว (ร้อยละ 20.41 ของปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในภาคกลาง) 
มีการเลี้ยงโคนม 49,279 ตัว (ร้อยละ 29.40 ของปริมาณการเลี้ยงโคนมในภาคกลาง) และมีการเลี้ยงแพะ 
40,391 ตัว (ร้อยละ 36.60 ของปริมาณการเลี้ยงแพะในภาคกลาง) นอกจากการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ดังกล่าว
ข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ยังมีผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่สําคัญ ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ดและนํ้านมดิบ 
เป็นต้น  

พ้ืนท่ี ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

2556 2,956,642 480,848 84,975 15,310 44,483 8,021 17,161 
2557 3,024,817 428,080 80,159 14,818 40,227 6,219 18,895 
2558 3,102,530 477,044 82,152 14,876 40,997 6,438 19,841 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

2556 4,530,915 529,782 106,245 31,836 54,105 3,538 16,766 
2557 4,382,654 364,277 95,760 36,183 40,742 3,289 15,546 
2558 4,407,108 480,073 98,000 35,607 43,920 3,017 15,456 

โคนม 
(ตัว) 

2556 512,205 168,826 60,933 802 59,832 209 90 
2557 514,980 168,676 49,600 579 48,840 141 40 
2558 509,524 167,628 49,279 590 48,467 184 38 

แพะ 
(ตัว) 

2556 440,277 78,025 25,115 7,157 12,238 4,250 1,470 
2557 495,069 95,050 33,593 8,948 13,294 8,948 2,403 
2558 539,583 113,449 40,391 11,755 19,523 6,345 2,768 

กระบือ 
(ตัว) 

2556 877,364 52,159 8,809 6,580 1,824 23 382 
2557 849,593 48,377 9,076 7,009 1,726 23 318 
2558 888,431 59,904 9,466 7,077 1,880 17 492 
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พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร่) พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน)

การปลกูขา้วโพดเลี้ยงสตัว์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
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พ้ืนท่ี ประเทศ ภาคกลาง 
กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

สุกร 
(ตัว) 

 

2556 9,511,389 1,875,823 583,801 30,379 434,386 59,316 59,720 

2557 9,695,038 1,742,749 374,650 55,260 208,907 50,763 59,720 

2558 9,545,420 1,946,010 467,256 53,487 295,911 59,740 58,118 

ไก่ 
(ตัว) 

2556 377,563,198 151,966,358 64,178,790 2,187,468 58,316,105 2,104,798 1,570,419 

2557 388,551,749 133,000,150 55,052,297 2,533,139 48,801,288 2,032,820 1,685,050 

2558 418,330,613 149,137,338 63,838,664 2,966,815 56,503,506 2,180,138 2,188,205 

เป็ด 
(ตัว) 

2556 28,374,798 12,340,473 3,444,592 398,306 1,466,412 347,525 1,232,349 
2557 27,223,938 9,633,696 2,940,727 427,881 1,017,753 328,875 1,166,218 
2558 28,762,259 13,252,379 3,419,642 516,008 1,432,680 319,140 1,151,814 

รวม 
(ด้าน 

ปศุสัตว์) 

2556 421,810,146 167,011,446 68,408,285 2,662,528 60,344,902 2,519,659 2,881,196 
2557 431,713,021 145,052,975 58,555,703 3,068,999 50,132,550 2,424,859 2,929,295 
2558 462,982,938 165,156,781 67,922,698 3,591,339 58,345,887 2,568,581 3,416,891 

ไข่ไก่ 
(พันฟอง) 

2556 11,148,498 6,342,554 283,880 14,607 109,246 13,144 146,883 
2557 11,705,651 6,714,558 292,068 14,781 112,740 13,386 151,161 
2558 12,399,738 7,197,466 297,684 14,897 116,442 13,823 152,522

ไข่เป็ด 
(พันฟอง) 

2556 1,182,365 346,550 42,635 15,648 11,720 5,547 9,720 
2557 1,126,167 340,425 43,207 16,138 12,083 5,649 9,337 
2558 1,096,624 339,808 40,735 16,676 10,728 4,917 8,414

น้ํานมดิบ  
(ตัน) 

2556 1,095,314 713,361 138,617 636 137,331 381 269 
2557 1,067,338 691,203 130,367 650 129,059 380 278 
2558 1,084,162 700,149 135,460 619 134,208 368 265

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

  

 จากการพิจารณา ข้อมูลด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดฯ ในภาพรวม พบว่า 
ทั้งปริมาณครัวเรือน ปริมาณสัตว์เลี้ยง มีปริมาณลดลงทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับระดับภาคและประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงปริมาณไก่ และสุกรขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีผลกระทบมาจากมาตรการการกีดกันสินค้าการเกษตรของ
ต่างประเทศและมาตรฐานการผลิต ดังน้ันกลุ่มจังหวัดฯ จึงต้องเร่งพัฒนามาตรการการผลิตให้มีคุณภาพและ 
ได้เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีสากลกําหนด แต่ในทางกลับกัน พบว่า ผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด ไข่ไก่ และนํ้านมดิบ  
มีปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น   ดังน้ันกลุ่มจังหวัดจึงต้องพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
และพัฒนาสู่การส่งออกต่อไป 
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 3) การประมง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการประมงที่สูงขึ้นจาก 746 
ล้านบาท ในปี พ.ศ.2556 เป็น 976 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2557 และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านประมงรวม
ทั้งสิ้น 37,798.35 ล้านบาท โดยจังหวัดอ่างทองมีมูลค่ามากที่สุด เท่ากับ 304 ล้านบาท  รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดลพบุรี ชัยนาทและสิงห์บุรี ตามลําดับ 

  ในด้านการประมง (ประมงนํ้าจืด) ถึงแม้ว่าจากสถิติข้อมูล กลุ่มจังหวัดจะมีรายได้ และ
ผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งรายได้จาการการเพาะเลี้ยง และจากการทําประมงจากแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ประกอบกับกลุ่มจังหวัดฯ มีตลาดกลางสินค้าประมง (ปลานํ้าจืด)      
ที่สามารถรองรับ ผลผลิตทางด้านประมง อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุด 
ในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้งหมด ทิศทางในการประกอบการ หรือส่งเสริมด้านการประมง เป็นทิศทาง 
ที่กลุ่มจังหวัดควรให้การสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามจากการคาดการสถานการณ์นํ้า ของกรมชลประทานได้แจ้งว่า 
ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ประเทศจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนพันธ์ุสัตว์นํ้าจะเกิดขึ้น  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งนํ้าและสถานที่เหมาะสม ในการเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า จึงควร
สนับสนุนให้มีการเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้าสํารองไว้ ในปีต่อๆไป 
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ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
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จังหวัด ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวม 

GPP  
สาขาประมง 
(ล้านบาท) 

2556 305 248 59 273 874 
2557 340 277 54 304 976 
2558 735 - 58 - - 

ทะเบียนเกษตรกร  
(ราย) 

2556 4,798 4,330 2,025 1,189 12,342 
2557 3,654 7,136 2,050 - 13,754 
2558 3,861 7,207 2,085 3,532 16,685 

ตลาดกลาง 
สัตว์น้ํา  
(แห่ง) 

2556 - 1 6 1 8 
2557 - 1 6 1 8 
2558 - 1 6 1 8 

ผลผลิต  
(ตัน) 

2556 7,559 22,853 1,790 - 32,202 
2557 15,932 27,340 1,857 - 45,129 
2558 15,392 36,314 1,923 - 53,629 

มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านประมง 

เพาะเลี้ยง  
(ล้านบาท) 

2556 171.91 77.26 31.62 165.31 446.10 
2557 36,284.47 149.48 39.09 257.04 36,730 
2558 396.14 135.87 39.98 752.94 1,324.93 

เพาะพันธ์ุ 
(ล้านบาท) 

2556 9.91 14.57 23.83 - 48.31 
2557 12.85 15.91 28.18 - 57.59 
2558 10.70 14.16 39.55 - 64.41 

ธรรมชาติ 
(ล้านบาท) 

2556 221.48 572.51 38.86 79.55 912.40 
2557 178.80 612.34 39.55 134.42 965.11 
2558 320.09 657.15 50.87 135.87 1,163.89 

อื่นๆ 
(ล้านบาท) 

2556 26.46 - 2.67 - 29.13 
2557 43.70 - 2.92 - 46.62 
2558 8.33 - 3.07 - 11.40 

รวม 
(ล้านบาท) 

2556 429.76 664.34 96.98 244.86 1,435.94 
2557 36,519.82 777.73 109.74 391.46 37,798.35 
2558 735.26 807.18 133.47 888.81 2,564.72 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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1.4.2 สถานการณด์า้นการท่องเที่ยว  
  1) รายได้จากการท่องเที่ ยว ในปี  พ.ศ .2558 กลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนบน 2  
มีรายได้จากการท่องเท่ียวเท่ากับ 7,009.92 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557          
โดยจังหวัดลพบุรี มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเท่ากับ 4,483.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.96  
ของรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ แต่จากการพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว      
รายจังหวัดพบว่า จังหวัดชัยนาท มีอัตรารายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในปริมาณที่สูงที่สุด ร้อยละ 49.52  
รองลงมาคือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในลําดับตํ่าสุด 

จังหวัด 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

จํานวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ 
เปลีย่นแปลง 

ชัยนาท 511.37 +2.30 684.35 +33.83 1,023.26 +49.52 
ลพบรุ ี 3,908.99 +3.94 4,080.74 +4.39 4,483.59 +9.87 
สิงหบ์รุ ี 582.59 +7.05 625.67 +7.39 684.71 +9.44 
อ่างทอง 583.93 +15.27 659.55 +12.95 818.36 +24.08 
รวม 5,586.88 +5.18 6,050.31 +8.29 7,009.92 +15.86 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.tourism.go.th 
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จํานวนรายได้จากการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง
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 2) จํานวนผู้เย่ียมเยือน (นักท่องเที่ยว+นักทัศนาจร) ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน  2  มี จํ านวน นักท่ อ ง เที่ ย ว เ ท่ า กับ  5 ,026 ,613 คน  ปรั บ ตั ว เ พ่ิ มขึ้ น ร้ อยละ  11 .32  
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557  โดยจังหวัดลพบุรี มีจํานวนนักท่องเที่ยวมากท่ีสุดเท่ากับ 3,072,723 คน คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  6 1 . 1 3  ข อ ง จํ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ  แ ต่ จ า ก ก า ร พิ จ า รณ า อั ต ร า 
การเปล่ียนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวรายจังหวัดในปี พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดชัยนาท มีอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงของนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นสูงสุด ร้อยละ 41.40 รองลงมาได้แก่จังหวัดอ่างทอง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
19.24 จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.30 และจังหวัดลพบุรีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.90 

จังหวัด 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละการ
เปลีย่นแปลง

ชัยนาท 402,894 +2.73 523,053 +29.82 739,621 +41.40 
ลพบรุ ี 2,802,940 +0.55 2,929,199 +4.50 3,072,723 +4.90 
สิงหบ์รุ ี 424,381 +4.37 447,554 +5.46 480,211 +7.30 
อ่างทอง 557,238 +7.51 615,604 +10.47 734,058 +19.24 
รวม 4,187,453 +2.02 4,515,410 +7.83 5,026,613 +11.32 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาhttp://www.tourism.go.th 
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จํานวนผู้เยืย่มเยีอน (นักท่องเที่ยว + นักทัศนาจร)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง
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 3) แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น ได้แก่ 
 
จังหวัดชัยนาท 

 - สวนนกชัยนาทสถานทีท่่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธ์ุนก ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท เน้ือที่ถึง 248 ไร่ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และ
ช่ือเสียงให้แก่จงัหวัดชัยนาทเป็นอย่างมาก 
 - เขื่อนเจ้าพระยา  เขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยต้ังอยู่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 
ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา 
 - วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  พระอารามหลวงช้ันโทต้ังอยู่ที่บ้านท้ายเมือง ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 
ภายในวัดมีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  
 - วัดธรรมามูล  ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท  
จังหวัดชัยนาท สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ นามว่า “หลวงพ่อธรรมจักร” เป็น
พระพุทธรูปสําคัญ มีประชาชนเลื่อมใสและมีการจัดงานนมัสการเป็นประจําทุกปี 
 - วัดปากคลองมะขามเฒ่าต้ังอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่นํ้าท่าจีน) มีช่ือเสียงทางพระเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร      วัดปากคลองมะขามเฒ่า           สวนนกชัยนาท                    เขื่อนเจ้าพระยา   

จังหวัดลพบรุ ี
 - พระนารายณ์ราชนิ เวศน์ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นที่ประทับ เมื่อ พ.ศ . 2399 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมข้ึนใหม่ เพ่ือให้เป็นราชธานี
ช้ันใน และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” 
 - พระปรางค์สามยอด   ต้ั งอ ยู่บนเ นินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ  ใกล้ กับศาลพระกาฬ 
เป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ เป็นศิลปะเขมรแบบบายนซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18 สร้างด้วยศิลาแลง 
สันนิษฐานว่าเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายานต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเทวสถานโดยมี 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 

- 18 - 
 

ฐานศิ วลึ งค์ปรากฏอ ยู่ ในองค์ปรางค์ทั้ งสามปราง ค์จนกระทั่ งถึ งรั ชสมัยสมเ ด็จพระนารายณ์ฯ 
จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา 
 - ศาลพระกาฬ  ต้ังอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของขอม 
สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง เรียกกันมาแต่ก่อนอีกช่ือหน่ึงว่า “ศาลสูง”  
 - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต้ังอยู่ที่ บ้านแก่งเสือเต้น ตําบลหนองบัว เขื่อนป่าสัก - ชลสิทธ์ิเป็นช่ือที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับเขื่อนแห่งน้ี สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่นํ้าป่าสัก  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร 
ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตรปริมาณกักเก็บนํ้า 765 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ทุ่งทานตะวนัดอกทานตะวันจะบานสะพร่ังในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม โดยแหล่งปลูกทานตะวัน
จะกระจายอยู่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคกสําโรง 

 - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต้ังอยู่ที่บ้านลังกาเช่ือม ตําบลสําสนธิ ตําบลกุดตาเพชร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 96,875 ไร่ เป็นป่าต้นนํ้าของแม่นํ้าลําสนธิ และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า  
 - พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว  ต้ังอยู่ที่หมู่ 7 ตําบลห้วยขุนราม เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 3,000 ปี ประมาณยุค “บ้านเชียงตอนปลาย”  
 
 
 
 
 
 

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์        พระปรางค์สามยอด              เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์             ทุ่งทานตะวัน 

จังหวัดสิงห์บุร ี

 - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อยู่ในเขตตําบลจักรสีห์ อําเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะอันงดงามขนาดใหญ่  
มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบและ 7 น้ิว 
 - อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน เป็นอนุสาวรีย์วีรชนผู้นํา 11 คน ที่ได้ต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะ 
 - วัดพกิุลทองพระอารามหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปน่ังปางประทานพร ช่ือพระสุวรรณมงคลมหามุนี
และมีเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (หลวงพ่อแพ) เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีช่ือเสียง อยู่ในเขตตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี 
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 - วัดสว่างอารมณ์ เป็นแหล่งเก็บตัวหนังที่สมบูรณ์ที่สุด กว่า 300 ตัว  อยู่ในเขตตําบลต้นโพธ์ิ อําเภอเมือง
สิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 
 - รูปปั้นองค์พระพรหม ต้ังอยู่บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวและOTOPกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
ริมถนนสายเอเชีย อําเภอเมืองสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร         วัดพิกุลทองพระอาราม       หลวงอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน    รูปปั้นองค์พระพรหม 

จังหวัดอ่างทอง 

 - วัดไชโยวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันโทชนิดวรวิหาร ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์และรูปหล่อ
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) ต้ังอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยาในท้องที่อําเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง 
 - พระนอนวัดขุนอินทประมูล เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย วัดได้ยาว ๕๐ เมตร 
ประดิษฐานอยู่บนโคกดินกลางทุ่งในท้องที่ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธ์ิทองจังหวัดอ่างทอง 
 - วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 
ที่งดงามมากองค์หน่ึงของประเทศไทย ยาว ๒๒.๕๘ เมตร อยู่ในท้องที่อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 - อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้วเป็นที่ระลึกถึงวีรชนชาวเมืองวิเศษชัยชาญ ที่ได้ร่วมทําศึกรบสู้กับ
กองทัพพม่าในศึกบางระจันต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง 
 - อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ต้ังอยู่ภายในเขตวัดนรสิงห์ อําเภอป่าโมก เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงพันท้ายนรสิงห์ 
 - ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ต้ังอยู่ภายในเขตวัดท่าสุทธาวาส อําเภอป่าโมก เป็นโครงการที่ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริจัดต้ังขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๙ 
 - หมู่บ้านทํากลอง อยู่ในท้องที่ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก มีการผลิตและจําหน่ายกลองนานาชนิด 
หลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
พระนอนวัดขุนอินทประมูล      อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว        ตุ๊กตาชาววัง              บ้านบางเสด็จหมู่บ้านทํากลอง 
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 สรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ จากข้อมูลพบว่า มีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งปริมาณ
นักท่องเที่ยวและรายได้ และหากพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายใน
กลุ่มจังหวัดฯ ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนา วัฒนธรรม หรือ งานประเพณีต่างๆ ที่แต่ละ
จังหวัดจัดขึ้นทุกๆปี ปัญหาของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด คือ การท่ีกลุ่มจังหวัดฯขาดแหล่งท่องเที่ยว      
แหล่งใหม่ สินค้าซึ่งเป็นของที่ระลึก ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม หรือแม้แต่เส้นทางการท่องเท่ียวที่   
บ่งบอกถึงความเช่ือมโยง ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดฯ ตลอดจนการสร้าง          
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ และผู้เก่ียวข้องต่างๆ 
 ดังน้ัน กลุ่มจังหวัดฯจึงควรเน้นการพัฒนาด้านความพร้อมของเส้นทางการท่องเท่ียว การเช่ือมโยง
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ พัฒนารูปแบบการจัดงานประเพณี การสร้างของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และ
การพัฒนาการให้บริการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยวระยะเวลาสั้นๆ 
ท่องเที่ยวภายใน 1 – 2 วัน เพราะกลุ่มจังหวัดฯ มีระยะทางท่ีเหมาะสมห่างจากกรุงเทพฯไม่มาก (ประมาณ 
200 กม.) 
 

1.4.3 ศักยภาพและแนวโน้มของรายได้จากสินค้าชุมชนและOTOP 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น  1,354  ผลิตภัณฑ์ สามารถคัดสรร 
ระดับ 4 – 5 ดาว จํานวน 159  ผลิตภัณฑ์  
 - จังหวัดชัยนาท   มีผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น 222 ผลิตภัณฑ์  คัดสรรระดับ 4 – 5 ดาว จาํนวน 
36 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
         
       สม้โอขาวแตงกวา                            ผ้าทอโบราณ                              กระเป๋าผักตบชวา 
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 - จังหวัดลพบุรี   มีผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น 114 ผลิตภัณฑ์ คัดสรรระดับ 4 – 5 ดาว จํานวน   
59 ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ไข่เค็มดินสอพอง                   ดินสอพอง   ผ้ามัดหมี่ 
 
 
   - จังหวัดสิงห์บุรี  มีผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น 58 ผลิตภัณฑ์ คัดสรรระดับ 4 – 5 ดาว จํานวน   
20 ผลิตภัณฑ์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
            ปลาช่อนแดดเดียว                      กุนเชียงปลา                          ขนมเป๊ียะ 
 
 - จังหวัดอ่างทอง  มีผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น  960 ผลิตภัณฑ์ คัดสรรระดับ 4 – 5 ดาว จํานวน
 44 ผลิตภัณฑ์ 
  
 
 
 
 
 
 
          ผลิตภัณฑ์จักรสาน                   ตุ๊กตาชาววัง                                    กลอง 
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 จากข้อมูลรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีแนวโน้ม
อัตราการจําหน่าย สูงขึ้นทุกปี โดยยอดจําหน่ายปี 2558 มีมูลค่า 2,779,574,544 บาท โดยมีอัตราขยาย
ตัวสูงขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 10.02 และจังหวัดลพบุรีมีรายได้สูงสุด คือ 1,170,391,267 บาท รองลงมา 
ได้แก่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี คือ 846,432,081 บาท , 484,544,836 บาท 
และ 278,206,360 บาท ตามลําดับ หากพิจารณาศักยภาพการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPแนวโน้ม
การจําหน่ายเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีแต่รายได้สูงไม่มากนัก ดังน้ัน ควรจะพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 
โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ อาจสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้า ให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถจําหน่าย
ได้สูง 
 
 

ตารางแสดงรายได้จากการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 

ปี 
รายได้จากการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (บาท) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กลุ่มจังหวัด 
2556 376,895,068 938,514,575 225,403,100 615,877,579 2,156,690,322  
2557 454,479,882 1,102,225,325 250,879,200 718,932,643 2,526,517,050 17.15 
2558 484,544,836 1,170,391,267 278,206,360 846,432,081 2,779,574,544 10.02 
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1.4.4 สถานการณ์ด้านพลังงาน  
 ภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในหน่วยทางกายภาพ 
(Physical unit) ปี พ.ศ. 2558 มีดังน้ี ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว ปริมาณ 109,256,500 กิโลกรัม ดีเซลหมุนเร็ว 
ปริมาณ ปริมาณ 326,602,953 ลิตร นํ้ามันเตาปริมาณ 10,279,971 ลิตร  เบนซิล 95 ปริมาณ 
3,620,851 ลิตร แก๊ซโซฮอล์ 91 ปริมาณ 67,680,202 ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณ 38,649,101 
ลิตร และไฟฟ้า ปริมาณ 3,966,439,316 ลิตร หากพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขาของกลุ่มจังหวัด 
พบว่า ใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมสูงที่สุด คือ ปริมาณ 1,981,159,460 kwh รองลงมาคือด้านที่อยู่อาศัย 
ด้านเกษตรกรรม อ่ืนๆ และธุรกิจการค้า ในปริมาณ 842,943,634 kwh , 297,725,616 kwh  , 
203,217,482 kwh และ 91,185,676 ตามลําดับ  
 
ตารางแสดงภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของกลุ่มจังหวัดในหน่วยทางกายภาพ (Physical unit) 

ชนิดเชื้อเพลิง 
หน่วยทาง
กายภาพ 

  ปี พ.ศ. 2558    
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง osm 

น้ํามัน
สําเร็จรูป 

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 

กิโลกรัม 
(kg) 

17,523,850 
 

53,436,690 
 

21,020,350 
 

17,275,610  
 

109,256,500

ดีเซลหมุนช้า 
ลิตร 

(Litre) 
-  

- 
-  -  

- 

ดีเซลหมุนเร็ว/
ไบโอดีเซล 

ลิตร 
(Litre) 

63,696,612  
  

141,430,588  
 

56,745,600  64,730,153  
326,602,953 

น้ํามันเตา 
ลิตร 

(Litre) 
156,000  

4,038,392 
3,895,791  2,189,788  

10,279,971 

เบนซิน 91 
ลิตร 

(Litre) 
-  

 
-  -  

- 

เบนซิน 95 
ลิตร 

(Litre) 
1,069,849  

         
1,099,687  

685,711  765,604  
3,620,851 

แก๊สโซฮอล์91 
ลิตร 

(Litre) 
11,643,288  

  35,126,545 
11,132,410 9,777,959  

67,680,202 

แก๊สโซฮอล์95 
ลิตร 

(Litre) 
7,250,478  

   18,001,960  
7,769,298  5,627,274  

38,649,010 

ก๊าซธรรมชาติ 
ลูกบาศก์
ฟุต (ft3) 

- -  - -  
- 

ไฟฟ้า kwh 479,686,433 2,341,497,415 670,666,449 474,589,019 3,966,439,316 

 
(ที่มา : www.thaienergydata.in.th) 
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จังหวัด 
การใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขา (kWh) 

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม อ่ืนๆ 

ชัยนาท 19,839,871 158,122,866 101,467,016 181,675,155 18,581,525 

ลพบุรี 254,239,927 415,926,128 358,848,136 1,159,697,425 152,785,799 

สิงห์บุรี 11,646,462 113,681,256 89,892,316 435,854,052 19,592,363 

อ่างทอง 11,999,356 155,213,364 91,185,676 203,932,828 12,257,795 

ภาพรวม  297,725,616 842,943,634 91,185,676 1,981,159,460 203,217,482 
 
                                                                                               (ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
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 1.4.5  สถานการณด์า้นพลังงานทดแทน 
  หากพิจารณาจํานวนโรงงานผลิตพลังงานทดแทนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ปรากฏว่า มีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จํานวน 3 แห่ง กําลังการผลิต 3.25 (MW) 2    (อยู่จังหวัดชัยนาท และ
จังหวัดอ่างทอง) โรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวมวล จํานวน 10 แห่ง กําลังการผลิต 107.61 (MW) 2    (อยู่จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี) และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จํานวน 28 แห่ง        
กําลัง   การผลิต 263.36  (MW) 2    (อยู่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดลพบุรี) ส่วนระบบท่อส่งและท่อจําหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ พบว่ามีระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้น 4 เส้น ความยาวท่อรวม 102 กิโลเมตร และยังไม่มี
ระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จังหวัด 

จํานวนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จํานวนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวมวล จํานวนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
(Solar Farm) 

แห่ง 
กําลังการ 

ผลิต
(MW)2 

ปริมาณ 
ไฟฟ้าที่ 
ผลิตได้ 
(kWh)3 

แห่ง 
กําลังการ 

ผลิต
(MW)2 

ปริมาณ 
ไฟฟ้าที่ 
ผลิตได้ 
(kWh)3 

แห่ง 
กําลังการ 

ผลิต
(MW)2 

ปริมาณ 
ไฟฟ้าที่ 
ผลิตได้ 
(kWh)3 

ชัยนาท 1 0.99  4 11.42 0.00 1 7.64  

ลพบุรี    4 55.19 0.00 24 242.99 0.00 

สิงห์บุรี    2 41.00 0.00    

อ่างทอง 2 2.26     3 12.73 0.00 

ภาพรวม 3 3.25  10 107.61 0.00 28 263.36 0.00 

 (ที่มา : สํานักกํากับกิจการพลังงาน) 
ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบท่อส่ง และท่อจําหนา่ยก๊าซธรรมชาติ ข้อมูล ณ ธนัวาคม 2558 

จังหวัด 

ข้อมูลเก่ียวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ข้อมูลเก่ียวกับระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จํานวน 
(เส้น) 

จํานวน
ท่อย่อย 
(ถ้ามี) 

ความยาว
ท่อก๊าซ 
(กม.) 

ขนาดท่อ
ก๊าซ (น้ิว) 

จํานวน 
(เส้น) 

จํานวนท่อ
ย่อย  

ความยาว
ท่อก๊าซ 
(กม.) 

ขนาดท่อ
ก๊าซ (น้ิว) 

ชัยนาท 1  - 38 28  -  -  -  - 

ลพบุรี 1  - 1 28  -  -  -  - 

สิงห์บุรี 1  - 45 28  -  -  -  - 

อ่างทอง 1  - 18 28  -  -  -  - 
ภาพรวม 4 - 102 112 - - - - 
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1.5 ลักษณะทางสังคม 
              1) ด้านสังคม 
       ด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 912 แห่ง สัดส่วน 
ครู : นักเรียน เท่ากับ 1 : 16.50 คน 
 

     ทีม่า: สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
     2) ด้านศาสนา 
   ศาสนาประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
มีวัดจํานวน 1,107 แห่ง นอกจากน้ียังมีประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยมีมัสยิด  
11 แห่ง และโบสถ์ 10 แห่ง 
 

    ที่มา: สํานักงานพระพุทธศาสนา ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
     3) ด้านคณุภาพชีวิต (สถานทีใ่หบ้รกิารดา้นสุขภาพ) 
         สถานพยาบาลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มสีถานพยาบาลรวม 729 แห่ง 
แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐ 32 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 330 แห่ง 
และคลินิก 360 แห่ง 

จังหวัด โรงพยาบาลรฐั โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตาํบล 

คลนิิก 

ชัยนาท 8 1 72 122 
ลพบรุ ี 11 2 134 80 
สิงหบ์รุ ี 6 3 47 63 
อ่างทอง 7 1 76 95 
รวม 32 7 330 360 

    ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

จังหวัด สถานศกึษา (แห่ง) นักเรียน (คน) ครู (คน) 
ชัยนาท 221 47,463 2,903 
ลพบรุ ี 361 129,179 7,080 
สิงหบ์รุ ี 138 23,445 2,302 
อ่างทอง 192 46,785 2,681 
รวม 912 246,872 14,966 

จังหวัด วัด มัสยิด โบสถ์ พระ เณร 
ชัยนาท 275 4 4 2,020 110 
ลพบรุ ี 435 3 3 4,999 356 
สิงหบ์รุ ี 184 1 3 1,369 577 
อ่างทอง 213 3 - 2,217 272 
รวม 1,107 11 10 10,605 1,315 
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1.6 โครงสร้างพื้นฐาน  
   1.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน / บริการ  
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีประชากรท้ังสิ้น 1,586,094 คน มีความหนาแน่นของ
ประชากร เท่ากับ 151.73 คน / ตารางกิโลเมตร ซึ่งหนาแน่นมากกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ       (126.26 
คน/ตร.กม) รายละเอียดตามข้อ 1.3.2 ที่กล่าวมาข้างต้น มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันทั้งภายในกลุ่ม
จังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด ได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทาง ได้แก่ 
       1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) เป็นเส้นทางเป็นเส้นทางขนาด  
8 ช่องทางจราจรแยกจากทางหลวงหมายเลข 1 ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี 
และจังหวัดชัยนาท สู่ภาคเหนือของประเทศ   

2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากจังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี ชัยนาท  
เข้าจังหวัดอุทัยธานี และไปเช่ืองต่อกันเส้นทางไปสู่ภาคเหนือ 

3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 309 จากจังหวัดอ่างทอง ผ่านสิงห์บุรี ชัยนาท ไปจังหวัด 
อุทัยธานี และเช่ือมต่อเส้นทางไปสู่ภาคเหนือของประเทศ 

4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 311 จากจังหวัดลพบุรี สู่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นทางเช่ือมต่อทาง 
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
                  นอกจากน้ัน ยังมีเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่านในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด โดยมีสถานีสําคัญที่จังหวัด
ลพบุรี   สําหรับเส้นทางคมนาคมภายในของแต่ละจังหวัดมีความครอบคลุมและสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกสบาย    
  สําหรับด้านสาธารณูปโภค  ทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน (2,504 
หมู่บ้าน) เช่นเดียวกับการให้บริการด้านการประปา โดยในครัวเรือนในแต่ละจังหวัด มีนํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ โดยใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาค และ ประปาหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้นํ้าประปาของประชาชน มี
ปัญหาบางประการ โดยเฉพาะ ประปาหมู่บ้าน เป็นปัญหาเก่ียวกับ ปริมาณนํ้าที่ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง คุณภาพ
ของน้ํา และระบบประปาเก่าเกินไปเกิดการชํารุดเสียหาย 
 
1.7 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 1.7.1 พื้นที่ป่า พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ําฝนกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 มีพ้ืนที่ป่าไม้รวมท้ังสิ้น 732,739 ไร่ โดยจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 684,849 ไร่ (คิดเป็น
ร้อยละ 93.46 ของพ้ืนที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดฯ) ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.54 เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยนาท 
จํานวน 47,890 ไร่ 
         ในด้านพ้ืนที่ทางการเกษตร กลุ่มจังหวัดฯ มีพ้ืนที่ทางการเกษตรรวมท้ังสิ้น 4,297,989 ไร่ 
เป็นพ้ืนที่ชลประทาน 2,296,872 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.44 ของพ้ืนที่ทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัดฯ 
         สําหรับปริมาณนํ้าฝน พบว่า จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ มีปริมาณนํ้าฝนตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศ (1,703.30 มม./ปี) และภาคกลาง (1,591.30 มม./ปี) โดยจังหวัดชัยนาท มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย
มากที่สุด เท่ากับ 1,275.80 มม./ปี รองลงมาได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง ตามลําดับ  
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พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีป่าไม้ (ไร่) พ้ืนท่ีทางการเกษตร
(ไร่) 

พ้ืนท่ีชลประทาน
(ไร่) ปริมาณน้ําฝน(มม./ปี) 

ประเทศ 107,241,030 149,240,058 29,782,043 1,703.30 
ภาคกลาง 18,913,105 31,130,944 13,937,161 1,591.20 

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 732,739 4,297,989 2,296,872 3,881.37 

ชัยนาท 47,890 1,190,900 682,654 1,275.80 
ลพบุรี 684,849 2,191,015 637,370 1,125.50 
สิงห์บุรี - 491,502 433,000 795.60 
อ่างทอง - 424,572 543,848 684.47 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
 1.7.2 แม่น้าํและคลองชลประทานสําคญั 
  จังหวัดชัยนาท 
  1. แม่นํ้าเจ้าพระยา ไหลผ่านอําเภอมโนรมย์อําเภอวัดสิงห์ อําเภอเมืองและอําเภอ 
สรรพยา เป็นระยะทางรวม ๗๕ กิโลเมตร 
  2. แม่นํ้าท่าจีน แยกจากแม่นํ้าเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกท่ีตําบลปากคลองมะขามเฒ่า
อําเภอวัดสิงห์ ไหลไปทางทิศตะวันตก ผ่านอําเภอหันแล้วไหลเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอําเภอ        
เดิมบางนางบวช เรียกว่าแม่นํ้าสุพรรณบุรีแม่นํ้าท่าจีนไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเป็นระยะทางประมาณ ๔๐ 
กิโลเมตร 
  3. แม่นํ้าน้อย แยกออกไปจากแม่นํ้าเจ้าพระยาทางฝ่ังตะวันตกที่ปากคลองแพรก เหนือ
วัดพระบรมธาตุตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท แล้วไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านอําเภอสวรรคบุรี  
เข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรี ในเขตอําเภอบางระจัน ส่วนที่ไหลผ่านเขตจังหวัดชัยนาทยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร 
  4. คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ คลองอนุศาสนันท์ 
คลองมหาราช คลองพลเทพ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งนํ้าสําคัญสําหรับการเกษตรกรรมตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วไป 
  จังหวัดลพบุร ี
  1. แม่นํ้าลพบุรีเป็นแม่นํ้าที่แยกสาขาจากแม่นํ้าเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วไหลผ่าน
จังหวัดลพบุรีบริเวณอําเภอท่าวุ้งและอําเภอเมืองลพบุรีผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วไหลลงสู่แม่นํ้า
เจ้าพระยาแม่นํ้าลพบุรีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดลพบุรีมีความยาวประมาณ 45 กม.  
  2. แม่นํ้าป่าสัก มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่าน
จังหวัดลพบุรีในเขตอําเภอชัยบาดาลอําเภอโคกสําโรงและอําเภอพัฒนานิคมผ่านจังหวัดสระบุรีและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแล้วไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยามีลักษณะแคบและเรียวยาวคล้ายขนนกมีความยาว 
573 กิโลเมตรพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตรแม่นํ้าสายน้ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 
ในพ้ืนที่การเกษตรด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรี 
  3. แม่นํ้าบางขามมีต้นกําเนิดจากคลองเล็กๆในเขตอําเภอบ้านหมี่แล้วไหลรวมกับแม่นํ้า
ลพบุรีบริเวณอําเภอท่าวุ้งมีความยาวทั้งสิ้น 20 กิโลเมตร 
  4. ลําธารลําสนธิไหลผ่านเขตอําเภอลําสนธิและไหลลงสู่แม่น้ําป่าสักในเขตอําเภอชัยบาดาล 
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  จังหวัดสิงห์บุร ี
  1. แม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีต้ังแต่เขตตําบลประศุก อําเภออินทร์บุรี
อําเภอเมืองสิงห์บุรี และตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี ความยาวประมาณ 49 กิโลเมตร 
  2. แม่นํ้าน้อยเป็นลํานํ้าธรรมชาติรับนํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 
ไหลผ่านพ้ืนที่อําเภอบางระจัน อําเภอค่ายบางระจันและอําเภอท่าช้างความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร  
  3. แม่นํ้าลพบุรี เป็นลํานํ้าธรรมชาติแยกจากฝั่งซ้ายแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่ตําบลม่วงหมู่ 
อําเภอเมืองสิงห์บุรี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร 
  4. ลําแม่ลา-การ้อง เป็นลํานํ้าธรรมชาติมีลักษณะเป็นคลองยาวมีนํ้าตลอดปี อยู่ในเขต
อําเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงอําเภออินทร์บุรี มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 40-80 เมตร 
ลํานํ้าดังกล่าวเป็นลํานํ้าที่ทําช่ือเสียงและรายได้สู่จังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องของ “ปลาช่อนแม่ลา” อันเป็นปลาช่อน
รสดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคปลาน้ําจืดเป็นอย่างมาก 
  5. ลําราง 13 แห่งได้แก่ ลํารางปากลาด ลําโพธ์ิชัย ลํารางห้วยชัน ลํารางท้ายนํ้า       
ลํารางจิก ลํารางกรูด ลํารางบ้านคู ลํารางกะโฮ้ ลํารางไผ่ดํา ลํารางมะดัน ลํารางเจ๊ก ลํารางปากแรด ลํารางพระยา
พายเรือ 
  6. ห้วย 5 แห่งได้แก่ ห้วยหน้าวัดพระนอน ห้วยจระเข้ (ต.หัวไผ่) ห้วยจระเข้(ต.โพชนไก่)
ห้วยจระเข้ (ต.บางระจัน) และห้วยขนาน 
  จังหวัดอ่างทอง 
  1. แม่นํ้าเจ้าพระยา ไหลผ่านตัวจังหวัดอ่างทอง โดยไหลผ่านบริเวณอําเภอไชโย อําเภอ
เมืองอ่างทอง อําเภอป่าโมก เป็นระยะทาง41กิโลเมตร 
  2. แม่นํ้าน้อยเป็นลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งไหลผ่านอําเภอโพธ์ิทองและอําเภอ
วิเศษชัยชาญเป็นระยะทาง51กิโลเมตรซึ่งใช้เป็นคลองส่งนํ้าสายใหญ่ของระบบชลประทานซ่ึงควบคุมโดยประตู
ระบายนํ้าที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษายางมณีและผักไห่ 
  3. คลองส่งนํ้า ชัยนาท - อยุธยาเป็นคลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายรับนํ้าจากเขื่อน
เจ้าพระยาส่งนํ้าให้กับพ้ืนที่ในเขตอําเภอไชโยอําเภอเมืองและอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง 
 1.7.3 ข้อมูลคุณภาพน้ํา ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO : dissolved oxygen) ซึ่งเป็นค่า   
ที่บ่งบอกว่าแหล่งนํ้าน้ันมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ โดยมาตรฐานของน้ํา
ที่มีคุณภาพดีทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 ppm (ปริมาณ O2 ละลายอยู่ปริมาณ 5-8 มิลลิกรัม/ลิตร)
ในขณะที่นํ้าเสียจะมีค่า DO ตํ่ากว่า 3 ppm จากข้อมูลจุดตรวจค่า DO ของแม่นํ้าสายสําคัญในกลุ่มจังหวัดฯ พบว่า 
แม่นํ้าส่วนใหญ่ใหญ่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นแม่นํ้าลพบุรีและแม่นํ้าบางขาม ซึ่งมีค่า DO ตํ่ากว่า 3 ppm 
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จังหวัด จุดตรวจ (คา่ DO) ค่า DO 
ชัยนาท 1.แม่นํ้าท่าจีน 

2.แม่นํ้าเจ้าพระยา 
3.แม่นํ้าน้อย 

1. 4.81 
2. 5.42 
3. 4.80 

ลพบรุ ี 1.แม่นํ้าลพบุร ี
2.แม่นํ้าบางขาม 
3.แม่นํ้าป่าสัก 
4.เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

1. 2.54 
2. 2.27 
3. 5.30 
4. 8.30 

สิงหบ์รุ ี - - 
อ่างทอง 1.แม่นํ้าเจ้าพระยา 

2.แม่นํ้าน้อย 
1. 5.42 
2. 3.80 

ที่มา :  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 
 จากข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ เป็น
พ้ืนที่ที่มีแม่นํ้าสําคัญไหลผ่านหลายสาย และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีเขื่อนเพ่ือการชลประทาน   
ที่สําคัญ ๒ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา และ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ มีคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าต่างๆอยู่ในระดับดี  
มีพ้ืนที่ป่าเล็กน้อยอยู่ในจังหวัดลพบุรี และชัยนาท พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียอยู่ตํ่ากว่า
ปริมาณค่าเฉลี่ยของภาคกลางและประเทศ ดังน้ันการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการประมงส่วนใหญ่ 
จึงอาศัยนํ้าจากชลประทาน ซึ่งก็ยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และจากสภาวะนํ้าท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบันที่ทุกจังหวัดกําลังประสบภัยแล้งทําให้ทราบว่า การบริหารจัดการนํ้าของกลุ่มจังหวัดยังมีปัญหา        
ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่กลุ่มจังหวัดต้องสํารวจและพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าต่างๆ เช่น สระนํ้า แหล่งนํ้าขนาดเล็ก       
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่รวมทั้ง การจัดระบบบริหารจัดการนํ้า ให้สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง 
ได้อย่างย่ังยืน นําศักยภาพในพ้ืนที่ที่มีอยู่ เช่น ศักยภาพด้านพลังงานทดแทน มาใช้บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนสามารถมีรายได้ ในภาวะที่สามารถประกอบ
อาชีพได้ตามปกติเป็นต้น 
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1.8  ข้อมูลสถิตทิีส่ําคญัเชงิพื้นที ่
       1.8.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่าปี พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดชัยนาท มีมูลค่า 
31,164 ล้านบาท  จังหวัดลพบุรี มีมูลค่า 94,816 ล้านบาท จังหวัดสิงห์บุรี มีมูลค่า 25,754 ล้านบาท 
และจังหวัดอ่างทอง มีมูลค่า 24.406 ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ภาคกลาง
ตอนบน 2 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 176,140 ล้านบาท หากเปรียบเทียบแนวโน้มอัตราการขยายตัวเฉลี่ย         
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ของปี 2557 เทียบกับปี 2556 ปรากฏว่า อัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียมีแนวโน้มลดลงทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทลดลงมากที่สุด คือ 10.57 รองลงมาได้คือ
จังหวัดสิงห์บุรี ลดลง 6.82 จังหวัดอ่างทอง ลดลง 4.35 และจังหวัดลพบุรีลดลง 0.49  ตามลําดับ ส่งผลให้
แนวโน้มเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดลดลง 3.90  
 

 
จังหวัด 

GPP จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 
อัตราการขยายตัว 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ชัยนาท 35,414 34,849 31,164 -   10.57 
ลพบุรี 90,330 95,283 94,816 -   0.49 
สิงห์บุรี 28,935 27,638 25,754 -    6.82 
อ่างทอง 27,552 25,517 24,406 -   4.35 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 182,231 183,287 176,140 -   3.90 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2559 
   หน่วย:ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2 ผลติภณัฑ์มวลรวมตอ่หัวต่อปี  
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 ในปี พ.ศ. 2557 อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2 มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด จึงทําให้อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2 มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงด้วย  ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
มีแนวโน้มลดตํ่าลงถึงร้อยละ 5.8  ซึ่งมีค่าเฉล่ียทั้งสิ้น 110,908 บาท/คน/ปี  

จังหวัด 
ผลติภณัฑ์มวลรวมต่อหัวตอ่ป ี(มูลค่า บาท/คน/ปี) อัตราการ

ขยายตัว ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ชัยนาท 114,692.9 112,354.7 100,086.0 - 10.9 

ลพบุรี 116,945.7 123,182.0 122,372.7 -  0.7 

สิงห์บุรี 143,376.2 136,339.0 126,547.1 - 7.2 

อ่างทอง 107,491.9 99,245.2 94,626.2 - 4.7 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 120,626.7 117,780.2 110,908.0 -  5.8 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2559 
 
หน่วย:บาท/คน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจําแนกตามสาขาการผลิตที่สําคัญ 
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1.9 สรปุผลการดําเนนิการตามแผนพฒันากลุ่มจังหวัดฯ ที่ผา่นมา(ปงีบประมาณ พ.ศ.2558-2560) 
 (๑.9.๑)กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ที่ผ่านมา 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 รวมทั้งสิ้น 1,032,930,600 บาท เพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดรวม 3 ประเด็นได้แก่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
จํานวน 407,239,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 309,675,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 และ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ จํานวน ๒๘๗,๙๓๓,๐๐๐ บาท   
คิดเป็นร้อยละ 2๙.๓๓ ตามลําดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ จํานวน 316,015,300 บาท หรือ 
ร้อยละ 31 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑ 
 ตารางที่ ๑. แสดงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รวม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ยกระดับกระบวนการ
ผลิต การตลาดและระบบ
Logisticsอาหารปลอดภัย 

 
95,601,100 

 
34 

 
130,819,300 

 
32 

 
180,819,100 

 
53 

 
407,239,500 

 
39 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเท่ียวจากฐานความรู้ 
ทางประวตัิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
90,984,000 

 
32 

 
145,248,600 

 
36 

 
73,443,200 

 
22 

 
309,675,800 

 
30 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การบริหารจดัการนํ้า 
แบบบูรณาการ 

 
98,000,000 

 
34 

 
132,133,000 

 
32 

 
85,882,300 

 
25 

 
316,015,300 

 
31 

รวม 284,585,100 100 408,200,900 100 340,144,600 100 1,032,930,600 100 
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จากตารางที่ ๑. พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๒ ได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
มากที่สุด โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 407,239,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
39 ของงบประมาณทั้ง ๓ ปี รองลงมาได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
จํานวน 316,015,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 31 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 309,675,800
บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ตามลําดับ ซึ่งตรงตามศักยภาพการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (Positioning) ที่กําหนดไว้ 
คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 หากพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตนบน๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ให้ดําเนินการระหว่างน้ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 จะพบว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับ
กระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logisticsอาหารปลอดภัยกิจกรรมโครงการที่ดําเนินการในภาพรวม จะ
เป็นกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้ังแต่เริ่มต้นหรือต้นทาง กิจกรรมปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน 
การแปรรูปสินค้าเกษตร และกิจกรรมเพ่ิมช่องทางการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
(รายละเอียดตามตารางที่ ๒ และตารางที่ ๒.1) 
 
 ตารางที่ 2. แสดงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาดและระบบLogistics 
อาหารปลอดภัย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รวม 

โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาด
สินค้าอาหารปลอดภัย 

65,601,100 50,572,800 40,402,100 156,576,000 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต 
พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

- 11,924,000 27,600,000 39,524,000 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้า 
และการขนส่งของกลุ่มจังหวัด (Logistics) 

30,000,000 68,322,500 112,817,000 211,139,500 

รวม 95,601,100 130,819,300 180,819,100 407,239,500 
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ตารางที่ 2.1 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหาร
ปลอดภัย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. ยกระดับ
กระบวนการผลิต 
การตลาด และระบบ 
Logistics อาหาร
ปลอดภัย 

1. ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน 
- ด้านพืช 400 ราย 
- ด้านประมง 800 ฟาร์ม 
- ด้านปศุสัตว์ 14 ฟาร์ม 
2. สนับสนุน/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลผลิต 
ทางการเกษตร จํานวน 40 ราย ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 28 ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. สร้างเครือข่าย/ความเชื่อมโยงแหล่งจําหน่าย
สินค้าเกษตรคุณภาพอาหารปลอดภัย (Q)  
จํานวน 47 แห่ง 
4. พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ 
เพ่ือสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย 
จํานวน 4 แหล่งน้ํา (จังหวัดลพบุรี 
1 แห่ง, จังหวัดชยันาท 1 แห่ง และ 
จังหวัดอ่างทอง 2 แห่ง) 

1. ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน  
     - ด้านพืช  500 ราย  
     - ด้านปศุสัตว์ 18 ฟาร์ม                        
     - พัฒนาและส่ง เส ริมการแปรรูปสัต ว์น้ํ า  
สู่มาตรฐาน อาหารปลอดภัย 6กลุ่ม 180 ราย  
     - ถ่ายทอดความรู้ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  
จํานวน  640 ราย  
2. ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
จํานวน  40 ผลิตภัณฑ์  
3. ส่งเสริมและรับรองแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยมาตรฐาน Q  จํานวน  48 แห่ง  
4. พัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่มองค์กร/ วิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  14 กลุ่ม 
จํานวน  970 ราย  
5. ส่งเสริมการตลาด 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
การผลิตพลังงาน
ทดแทนเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต 

- สนับสนุนเทคโนโลยีสูบนํ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบแบบติดต้ังถาวร            
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้นํ้าน้อย  
จํานวน 24 จดุ จังหวัดละ 6 จุด   

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ
สินค้าและการ 
ขนส่งของกลุ่มจังหวัด 
(Logistics) 

 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางขนส่งและ 
เชื่อมโยงสินค้าการเกษตรจากแหล่งผลิต 
สู่ตลาด เพ่ือลดต้นทุนการผลิต จํานวน 
2 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 7 กม. 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางขนส่งและ 
เชื่อมโยงสินค้าการเกษตรจากแหล่งผลิต 
สู่ตลาด เพ่ือลดต้นทุนการผลิต จํานวน 
4 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 14.375 กม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรม/โครงการ มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงานแสดงต่างๆ เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้แก่
นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด การพัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการ มัคคุเทศก์ ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือจําหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว  
(รายละเอียดตามตารางที่ ๓ และตารางที่ ๓.1) 
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 ตารางที่ 3. แสดงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ  
พ .ศ .  ๒๕๕8 – ๒๕60 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเ พ่ิมทางการท่องเท่ียวจากฐานความรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีพ.ศ.2558 ปีพ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2560 รวม 
โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวติลุ่มนํ้า 

47,914,000 90,545,400 28,387,600 166,847,000 

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ ์
การท่องเท่ียวเชิงรกุ 

5,950,000 8,085,200 - 14,035,200 

โครงการส่งเสริมกจิกรรมสรา้งแรงดึงดูดนักท่องเท่ียว 
กลุ่มจังหวัด 

27,150,000 33,170,300 34,000,000 94,320,300 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมลูค่า 
ด้านการท่องเท่ียว 

6,970,000 7,719,700 11,055,600 25,745,300 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
กลุ่มจังหวัดเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3,000,000 5,728,000 - 8,728,000 

รวม 90,984,000 145,248,600 73,443,200 309,675,800 
 ตารางที่ 3.1 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจํา 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2559  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
จากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. ยกระดับคุณภาพ 
แหล่งท่องเทีย่วทาง 
ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ลุ่มน้ํา 
  
  

ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดังนี ้
จังหวดัลพบุร ี
 - ปรับปรงุอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ณ วัดโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม 
อําเภอพัฒนานคิม จังหวัดลพบุร ี
 - ก่อสร้างฝายชะลอน้ําในเขตพื้นที ่
ป่าจําปีสิรินธร ตําบลซับจําปา 
อําเภอท่าหลวง จังหวดัลพบุร ี
 - ปรับปรงุภูมิทัศน์เขื่อนป่าสักชลสิทธ ์
ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานคิม 
จงัหวดัลพบุร ี
 - ก่อสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ป่าจําปีศิรินธร ตําบลซับจําปา 
อําเภอท่าหลวง จังหวดัลพบุร ี
 - ปรับปรงุถนนลาดยาง สายบ้านชี - 
บ้านเกริ่นกฐิน ตําบลบ้านชี อําเภอบ้านหมี ่
จังหวดัลพบุร ี
จังหวดัสิงห์บรุ ี

ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้  
จังหวัดชัยนาท 
 1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน วัดจันทนา
ราม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท 
 2.ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพร้อมสิ่งอํานวย
ความสะดวก  หมู่บ้านวัฒนธรรมผ้าพ้ืนเมืองลาว
เวียงเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  
 3.ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลาวครั่ง  
กุดจอกพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก ต.หนอง  
มะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
จังหวัดลพบุรี 
1.ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารหอประชุมสงฆ์
และจัด ต้ังนิทรรศการแหล่ง เ รียน รู้ชี วิตและ
วัฒนธรรมชาวลุ่มแม่น้ําบางขาม วัดไลย์ จ.ลพบุรี  
    1.1 งานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หอประชุมสงฆ์  
    1.2 จัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวก
แหล่ งชุมชน วัฒนธรรมไทยเบิ้ ง  ต . โคกสลุ ง  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
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โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 - ปรับปรงุ/พฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
ริมแม่น้ําน้อย ตาํบลโพสังโฆ อําเภอ 
ค่ายบางระจัน จังหวดัสิงห์บรุ ี
 - ปรับปรงุอาคารพิพิธภัณฑ์และ 
ปรับภูมิทัศน์บรเิวณวัดโพธิ์เก้าต้น 
ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน 
จังหวดัสิงห์บรุ ี
จังหวดัอ่างทอง 
- ปรับปรงุภูมิทศัน์ส่ิงอํานวยความสะดวก 
พระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ วดัป่าโมกวรวหิาร จ.อ่างทอง 
จังหวดัชัยนาท 
-  ปรับปรงุภูมิทัศน์วัดธรรมามลูวรวิหาร  
ตําบลธรรมมูล อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวดัชัยนาท 

3. ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางแหล่งท่องเท่ียว  
สาย บ.ชี- บ.เกร่ินกฐินช่วง กม.2+675 – 
4+845 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี   
4.ปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 
สาย แยก ทล.205 - บ.ท่าดินดํา ต.ท่าหลวง  
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
5. จัดทําป้ายชี้ทางเชื่อมโยงเส้นทางกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 
จังหวัดอ่างทอง 
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอํานวยความสะดวก
แหล่ งชุ มชน  ห มู่บ้ านทรง ไทย ไ ผ่ ดํ า พัฒนา  
จ.อ่างทอง 
2.ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษ  
ชัยชาญ ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 
 
จังหวัดสิงห์บุรี 
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลําน้ําแม่ลา จ.สิงห์บุรี 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเทวาลัย
พระพรหม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

2. เสริมสร้างศักยภาพ 
บุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวัด 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวัดได้ดําเนินการดงันี ้
 1. อบรมอาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยว 
จํานวน 120 คน 
 2. อบรมยวุมัคคุเทศก์ จํานวน 100 คน 
 3. อบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
จํานวน 120 คน 
 4. พัฒนาบุคลากรด้านการตลาด 
เพื่อการทอ่งเทีย่ว จํานวน 80 คน 
* โดยดําเนินการตามหลักสูตรของกระทรวง 
ท่องเที่ยวและกีฬา 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อให้บรกิารและเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทัง้เป็น
การสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วของจงัหวัด
ภายในกลุ่ม โดยดําเนินการ ดงันี้  
1. อบรมอาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวดั จํานวน 320 ราย  
2. อบรมมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่นกลุ่มจังหวดั จํานวน 
280 ราย  
3. อบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวดั จํานวน 280 ราย  

3. ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
แรงดงึดูดนกัท่องเทีย่ว
กลุ่มจังหวัด 
  

 - เพื่อสร้างกิจกรรมใหเ้กิดแรงดึงดูด 
ต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดได้สนับสนุน 
และส่งเสริมใหจ้ังหวดัดําเนินการดังนี ้
1. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(จ.
ลพบุรี) 
2. งานชักพระศรีอารียฯ์ (จ.ลพบุรี) 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวให้
กลุ่มจังหวัด  ดงันี้  
1.งานย้อนรอยเล่าขาน ตํานานเมืองแพรกศรีราชา
ถ่ินวีรชนขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ําน้อย  
2. งานมหกรรมหุ่นฟางนก ครัง้ที่ 31 งาน
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โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. งานทอ่งเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน 
(จ.ลพบุรี) 
4. งานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรม 
(จ.อ่างทอง) 
5. งานมหกรรมกลองนานาชาติ 
(จ.อ่างทอง) 
6. งานไหวพ้ระนอนวัดขุนอินทรประมูล 
(จ.อ่างทอง) 
7. งานสืบสานเชื่อมโยงตํานานวีรชน 
ปกป้องแผ่นดิน 4 จว. (จ.สิงหบ์ุรี) 
8. งานเทศกาลกินปลา (จ.สิงหบ์ุรี) 
9. งานมหกรรมหุ่นฟางนก (จ.ชัยนาท) 
10. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(จ.ชัยนาท) 
11. การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (จ.ชัยนาท) 
12. งานย้อนรอยเล่าขานตํานาน 
เมืองแพรกศรรีาชาถิ่นวีรชนขุนสรรค์  
วีรบุรษุลุ่มแม่น้ําน้อย (จ.ชัยนาท) 

ประเพณีแขง่เรอืยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ประจําปี 2559 และงานวันส้มโอขาวแตงกวา  
3. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
4. งานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์วัดไลย์ 
5. งานประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร ์
6. งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บรุ ี
7. สืบสานเชื่อมโยงตํานานวรีชนคนปกป้อง
แผ่นดิน 
8. มหกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วสักการะ
เทวาลัยพระพรหม 
9. งานมหกรรมลิเก 
10. งานมหกรรมกลองนานาชาติ 
11. งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล 
12. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนมนต์
เสน่ห์วิถีไทย 
13. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวดั/กลุ่มจังหวัด 

4. พัฒนาเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าด้านการทอ่งเที่ยว 

 - จัดงานมหกรรม EXPO กลุ่มจังหวดั 
ภาคกลางตอนบน 2 จํานวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 7 วนั ณ เหนือน้ํานคร จ.สิงห์บุร ี

- จัดงานมหกรรม EXPO กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 2 ระหว่างวันที่  16 – 20 
กรกฎาคม 2559 ณ วัดขุนอนิทประมูล      
จ.อ่างทอง 

5. ส่งเสริมการตลาด 
และประชาสัมพันธ ์
การท่องเที่ยวเชิงรกุ 

 - จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

- จัดกิจกรรมเพิม่ช่องการการตลาดในการ
จําหน่ายสินค้า ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME 
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ใหม้ีช่องทางการ
จําหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น โดย 
1.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME  ภาค
ธุรกจิท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
2.จัดกจิกรรม Consumer Fair   
3.จัดกจิกรรม AFT/MFT (Agent Fam 
Trip/Media Fam Trip) 
4.จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ว
ชุมชนกลุ่มจังหวัด 

 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 

- 39 - 
 

 สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ภาพรวมของการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมส่วนใหญ่ จะดําเนินโครงการ/กิจกรรมในลักษณะจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้าทั้งภาคเกษตรกรรม และ การใช้นํ้าเพ่ือ อุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพ้ืนที่ 
กิจกรรม/โครงการเก่ียวกับการดูแลรักษาคุณภาพของแหล่งนํ้า การบรรเทาและป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
เป็นประจําในพ้ืนที่ (รายละเอียดตามตารางที่ ๔) 

 ตารางที่ 4. แสดงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

รวม 

โครงการจัดหาและพัฒนาแหลง่นํ้าเพ่ือรองรบัการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างเปน็ระบบ 

95,000,000 121,068,400 84,282,300 300,350,700 

โครงการจัดการสิง่กีดขวางทางนํ้าในแหลง่นํ้าและแม่นํ้า
สายหลัก 

- 8,064,600 - 8,064,600 

โครงการปอ้งกันแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก 3,000,000 3,000,000 1,600,000 7,600,000 
รวม 98,000,000 132,133,000 85,882,300 316,015,300 

ตารางที่ 4.1 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558-2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. จัดหาและพฒันาแหล่งน้ํา 
เพื่อรองรับการบริหาร 
จัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ 
  
  

ดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําจํานวน 
11แห่ง ดังนี ้
1. ขุดลอกทําแก้มลิงบึงเคียน 
พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1  
ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห ์
จังหวดัชัยนาท 
2. ขุดลอกทําแก้มลิงหัวบึงท่าเรือทอง 
พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1  
ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห ์
จังหวดัชัยนาท 
3. ขุดลอกทําแก้มลิงเขาคอก  
(ระยะที่ 1) ตําบลบ่อทอง  
อําเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุร ี
4. ปรับปรงุคลองสระตาแวว  
(ระยะที่ 4 ) พร้อมรางคอนกรตี 
เสริมเหล็กรูปตวัยูตําบลพุคา  
อําเภอบ้านหมี่ จังหวดัลพบุร ี

ดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในด้านการเกษตร รวมทั้งช่วย
บรรเทาการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง  โดยดําเนินการ ดังนี้  
1.ขุดลอกตะกอนฝายหนองกระทุ่มพรอ้ม
ปรับปรงุระบบส่งน้ํา ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์   
จ.ชัยนาท" 
2. ขุดลอกตะกอนฝายวังตะเขพ้ร้อม
ปรับปรงุระบบส่งน้ํา ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์   
จ.ชัยนาท" 
3. ขุดลอกคลองยางนอน หมู่ที ่6          
ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
4. ขุดลอกคลองบ้านหนองคู                
ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุร ี
5.จัดหาแหล่งน้าํศูนย์ฝึกยุทธวิธกีองทัพบก 
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี" 
6. ขุดลอกแก้มลิงศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทพับก
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โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5. ปรับปรุงอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยส้ม 
ตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี 
6. ขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านตะเคียนคู่ตําบล
ศิลาทิพย์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
7. ขุดลอกทําแก้มลิงคลองหว้ยจระเขพ้ร้อม
เสริมคันดิน ตําบลหัวไผ่ 
อําเภอเมืองสิงห์บุรี จงัหวัดสิงห์บุร ี
8. ขุดลอกทําแก้มลิงคลองตาลต้นเดียว
พร้อมเสริมคันดนิ ตําบลสระแจง 
อําเภอบางระจนั จังหวดัสิงห์บรุ ี
9. ขุดลอกหนองเกาะใหญ่ พรอ้มเสริมคัน
ดินและอาคารประกอบ ตําบลยา่นซื่อ 
อําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง 
 
 

พร้อมระบบ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี" 
7. ขุดลอกแก้มลิงนิลกําแหงพรอ้มอาคาร
ประกอบ ต.เขาพระงามอ.เมือง จ.ลพบุรี" 
8. ขุดลอกคลองปากแรดพรอ้มอาคาร
ประกอบ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บรุี จ.สิงห์บุรี" 
9. ขุดลอกคลองทุง่กลับพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน 
จ.สิงห์บรุี" 
10. ขุดลอกหนองทานตะวัน บา้นบาง   
กระเจด็ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุร ี
11. ขุดลอกหนองตะพาบ หมูท่ี ่10        
ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บรุี จ.สิงห์บรุ ี
12. ปรับปรงุหนองสองห้อง ต.ไชโย         
อ.ไชโย จ.อ่างทอง 
13. ปรับปรงุหนองรี ต.ชัยฤทธิ ์อ.ไชโย       
จ.อ่างทอง 

 10. ขุดลอกหนองปรงั พร้อมเสริม 
คันดินและอาคารประกอบ ตําบลชัยฤทธิ์ 
อําเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง 
11. ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ 
พร้อมเสริมคันดนิและอาคารประกอบ 
ตําบลราชสถิตย ์อําเภอไชโย 
จังหวดัอ่างทอง 

 

2.โครงการจัดการส่ิงกดี
ขวางทางนํ้าในแหล่งน้ําและ
แม่น้ําสายหลัก 

- 1. จัดหาเครื่องกําจัดวัชพืชและผักตบชวา
พร้อมกองทําปุย๋หมักอินทรยี์"  
2. อบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
การแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอนิทรีย์ เพื่อ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 12 แห่ง   
ผู้เข้าร่วมจํานวน  50 ราย  
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โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. ป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ําในแม่น้ําสายหลัก 

ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าโดย - ดําเนินการอบรมต่อ
เยาวชนอนุรักษแ์ม่น้ําสายหลัก 2 รุ่น 
จํานวน 200 คน(บริเวณริมมานํ้าสายหลัก) 
- จัดซื้อเครือ่งตรวจวดัคุณภาพน้ํา
ภาคสนามจํานวน 50 ชุด 50 สถานี - 
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง - อบรมเครือข่ายเฝ้าระวงัและเตือน
ภัย1 ครั้ง 50 คน 

- ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุ่ม
อาคาร ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เทศบาลตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา    
จ.ชัยนาท 
 

 (๑.9.๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕8 –๒๕๕๙) 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558 

จังหวัด งบที่ได้รับการจัดสรร 
การเบิกจ่าย 

เบิกจ่าย ร้อยละ กันไว้เบิกเหลื่อมปี เหลือจ่ายส่งคืนคลัง 
ชัยนาท 65,854,000  65,556,568.81 99.55 - 297,431.19  

ลพบุรี 82,028,700  81,315,830.80 99.13 - 712,869.20  

สิงห์บุรี 70,991,600  70,584,470.72 99.43 - 407,129.28  

อ่างทอง 65,710,800  63,853,858.17 97.17 - 1,856,941.83  

งบบริหาร  5,000,000  4,999,805.70 100.00 -          194.30  

รวม 289,585,100  286,310,534.20 99.90 - 3,274,565.80  
ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กันยายน 2559 

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2558 จํานวน 289,585,100 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายแล้วจํานวน 
286,310,534.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.90 เงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จํานวน 3,274,565.80 บาท 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 

จังหวัด งบที่ได้รับหลังหักโอน
ส่งคืนฯ 

การเบิกจ่าย 
เบิกจ่าย ร้อยละ กันไว้เบิกเหลื่อมปี เหลือจ่ายส่งคืนคลัง 

ชัยนาท 101,207,200.00 86,400,074 85.37 7,024,800 0 
ลพบุรี 148,621,000.00 108,163,642 72.78 11,991620 542,952 
สิงห์บุรี 75,398,300.00 48,658,114 64.53 1,773,100 1,500,000 
อ่างทอง 63,846,000.00 57,113,276 89.45 1,809,034 1,842,461 
งบบริหาร 4,200,000.00 3,653,439 86.98 0 0 

รวม 393,272,500.00  303,988,545  77.30 22,598,554 3,885,413 

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2559 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2559 หลังหักโอนส่งคืนตามพรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ....... จํานวน 
393,272,500.00 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายแล้วจํานวน 303,988,545   บาท คิดเป็นร้อยละ 77.30  
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 22,598,554  บาท เงินเหลือจ่ายส่งคนืคลังจํานวน  3,885,413 บาท  
  
 (๑.9.๓.) สรุปผลการสะท้อนปัญหาจากการตรวจติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติการประจําปีภาคกลางตอนบน 2 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
 ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ได้มอบหมายให้
จังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) โดยได้ติดตาม       
ในพ้ืนที่จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ซึ่งปรากฏผลการตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังน้ี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับกระบวนการผลิตการตลาด และระบบ Logistics อาหาร
ปลอดภัย 
             กลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นพัฒนาและขับเคลื่อนให้กลุ่มจังหวัดเพ่ิมแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือการบริโภค 
และจําหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรการ การผลิตผลิตผลทางการเกษตร 
ประมงและปศุสัตว์ตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้าน
บริหาร ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนและกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ
สินค้า OTOP เ พ่ือยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น สรุปผลการติดตามของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการสะท้อนปัญหา โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
ปรากฏ ดังน้ี 
           ๑. ด้านการดําเนินโครงการเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
               ๑.๑ ยังไม่ปรากฏข้อมูลพ้ืนฐาน และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลสําเร็จ
ของการบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
        ๑.๒ การกําหนดตัวช้ีวัดในโครงการ ส่วนใหญ่กําหนดเป็นตัวช้ีวัดของกิจกรรมย่อย ที่วัดผลผลิต             
ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทําให้การดําเนินโครงการไม่สอดรับกับตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน  
        ๑.๓ การดําเนินโครงการส่วนใหญ่มุ่งหวังเพ่ือดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงผลผลิต ไม่มุ่งเน้น 
เชิงผลสัมฤทธ์ิ (ผลลัพธ์) จึงไม่สามารถเห็นภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด 
ได้ชัดเจน 
                ๑.๔ ไม่ปรากฏผลการรายงานและประเมินผล รวมทั้งวิเคราะห์การดําเนินกิจกรรมและโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรมว่าสามารถบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือไม่ เพียงใด และไม่มีการนําผล
ดังกล่าวมาทบทวนปรับปรุงการดําเนินโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
               ๑.๕ ยังไม่ปรากฏการติดตามและประเมินผลเปรียบเทียบรายได้ และต้นทุนของเกษตรกรท่ี      
เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  
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               ๑.๖ ยังไม่สามารถระบุถึงความแตกต่างระหว่างโครงการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดและ        

กลุ่มจังหวัดได้ 

            ๒. ด้านการส่งเสริมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการผลิต      
การรวมกลุ่ม และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

               ๒.๑ การดําเนินกิจกรรมในโครงการในส่วนใหญ่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย แก่เกษตรกร แต่ยังไม่มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือนวัตกรรมให้แก่
ผลผลิตด้านการเกษตร หรือการสร้างเร่ืองราวและอัตลักษณ์ ให้โดดเด่นเพ่ือการแข่งขันมุ่งสู่ตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงยังขาดการติดตามเพ่ือขยายผลและต่อยอดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง 
              ๒.๒ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือการแข่งขันมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการจําหน่ายช่ัวครั้งช่ัวคราวเท่าน้ัน  ซึ่งยังให้ความสําคัญโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีลู่ทางการ
จําหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างย่ังยืนน้อยมาก 
              ๒.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สหกรณ์ ควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีอํานาจในการต่อรองธุรกิจและสามารถแข่งขันด้านการตลาดมากย่ิงขึ้น (โดยสรรหา
วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจ ด้านการตลาด และการบริหารจัดการด้านธุรกิจมาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย)  
              ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยควรให้
ความสําคัญในการพัฒนาต่อยอดให้แก่เกษตรกรให้สามารถดําเนินการด้วยตนเองอย่างย่ังยืนมากกว่าที่จะให้
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้ตลอดไป 
             ๒.๕ การจัดกิจกรรมไปศึกษาดูงาน ควรมีการติดตามผลที่ได้จากการศึกษาดูงานและนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพย่ิงขึ้น 
             ๒.๖ ควรให้ความสําคัญในการตรวจสุขภาพหาสารพิษในร่างกายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มาก
ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย  
             ๒.๗ ควรสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยฯ  
กลุ่มจังหวัดให้โดดเด่น รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดโดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง   
             ๒.๘ การพัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า โดยเฉพาะพัฒนา
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรควรเป็นการพัฒนาในลักษณะการเช่ือมโยงเส้นทางระหว่างจังหวัดภายใน
กลุ่มหรือกลุ่มจังหวัดอ่ืน โดยคํานึงถึงปริมาณผู้ใช้เส้นทาง ประโยชน์ และความจําเป็นในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรท้ังทางตรงและทางอ้อม  
            ๒.๙ การส่งเสริมพลังงานทดแทนควรคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ และให้          
กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้เป็นต้นแบบเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ ได้ศึกษาและสามารถลงทุนทําเองได้อย่างย่ังยืน 
(ข้อเสนอ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ควรส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรควบคู่ไปกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์)  
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            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
            กลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นสนับสนุนให้จังหวัดภายในกลุ่มดําเนินการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของผู้ให้บริการและมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งผลการดําเนินงานโดยสรุปมีผล  
ที่น่าพึงพอใจ เพราะการสํารวจปริมาณนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูลจาก
กรมการท่องเท่ียว) พบว่าทั้งสองด้านเพ่ิมขึ้นอย่างมาก สําหรับการติดตามของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลในพ้ืนที่สามารถสรุปผลการสะท้อนปัญหา โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ปรากฏ ดังน้ี 
    ๑. ลักษณะโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดควรเป็นโครงการที่มีการเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดอ่ืน (เช่น การสร้างเร่ืองราว เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ชาติพรรณ) ซึ่งจะทําให้สามารถแยกโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
    ๒. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด ควรเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นและสามารถยกระดับเป็น
ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดได้อย่างชัดเจน 
    ๓. ควรให้ความสําคัญในการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล สถิติการท่องเที่ยว รวมถึงรายได้จากการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
     ๔. การส่งเสริมสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดควรให้ความสนใจในการยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
ให้โดดเด่น เช่นสร้างอัตลักษณ์หรือสร้างเร่ืองราวให้กับสินค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้าน
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
     ๕. การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ หรือนิทรรศการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆ  ควรส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนา สร้าง
เน้ือหา และสรรหาภาพท่ีเก่ียวข้องในอดีต เพ่ือให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนา
เส้นทางจักรยาน และจัดให้มีการจําหน่ายสินค้า OTOP ที่โดดเด่นของท้องถิ่น และการรวมกลุ่มพัฒนาโฮมสเตย์ 
ในท้องถิ่นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้ครบวงจร 
    ๖. ควรให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
    ๗. การจัดงานประเพณีท้องถิ่น  ควรให้สถานศึกษา  และประชาชนในท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงต่างๆ เพราะสามารถเข้าใจเน้ือหาและที่มาของประวัติศาสตร์ของตนได้ดีกว่าการจ้าง organizer นอก
พ้ืนที่มาดําเนินการ  
   ๘. กิจกรรมมหกรรม Expo กลุ่มจังหวัด เสนอให้มีการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวในช่วงการจัดงานฯ
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการศึกษาตลาดต่อไป  
   ๙. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน         
การแข่งขัน ควรมีการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมในการนําความรู้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
    ๑๐. ควรให้ความสําคัญในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการติดต่อและเช่ือมโยงธุรกิจ
การท่องเที่ยวโดยตรง เพ่ือเข้าร่วมการโครงการตามข้อ ๙ เช่น ผู้ประกอบการด้านที่พัก ผู้ประกอบการด้าน 
OTOP และผู้ประกอบการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว  
    ๑๑. การส่งเสริมด้านการตลาด ควรให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
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    ๑๒. ควรให้ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยว หรือผู้มาเย่ียมเยือน จาก
จังหวัดอ่ืนๆ หรือกลุ่มจังหวัดอ่ืน ทําให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจกลับมาเที่ยวใหม่อีก ซึ่งจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ ์การท่องเที่ยวให้กับกลุ่มจังหวัดได้อีกทางหน่ึง 
    ๑๓. ควรให้ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตให้มีความหลากหลายในด้านภาษา
และพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมออย่างต่อเน่ือง คํานึงถึงเน้ือหาท่ีน่าสนใจ เช่น การเพ่ิมเส้นทางจักรยาน 
(ซึ่งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนใหญ่ยังคงเน้นการผลิตเอกสารซึ่งดําเนินการผลิตทุกปี 
และยังมีการแจกจ่ายไม่ทั่วถึง)   
    ๑๔. การทําสื่อประชาสัมพันธ์ ควรปรับให้ตรงกับสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น ปรับปรุงแผนที่
ท่องเที่ยวโดยเพ่ิมเส้นทางการป่ันจักรยาน การประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร รายการอาหารท่ีมีช่ือของจังหวัด และ
สินค้า OTOP ที่โดดเด่น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  
            ประเด็นน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การบริหารจัดการแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ให้สามารถรองรับ      
ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง ตลอดจนสามารถให้บริการแก่ประชาชนในด้านอุปโภค-บริโภค     
อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทุกพ้ืนที่สามารถใช้ทรัพยากรนํ้าได้เท่าเทียมกัน ซึ่งจากโครงการ/กิจกรรม ที่กลุ่ม
จังหวัดได้สนับสนุน ให้จังหวัดภายในกลุ่มดําเนินการส่วนใหญ่ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมปรับปรุงพ้ืนฟูแหล่งนํ้า 
2) กิจกรรมจัดหาแหล่งนํ้าใหม่ 
3) กิจกรรมรักษา/บํารุง/ดูแลคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า 
สําหรับการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลในพ้ืนทีส่ามารถสรุปผลการสะท้อน

ปัญหา  โดยมขี้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
            ๑. โครงการบริหารจัดการนํ้ายังไม่สามารถระบุความแตกต่างของกิจกรรมระหว่างกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดได้อย่างชัดเจน 
   ๒. เน่ืองจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ มีลุม่นํ้าที่สาํคัญ ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าป่าสัก 
แม่นํ้าน้อย แม่นํ้าลพบุรี แมนํ้่าท่าจีน ซึ่งถอืว่าเป็นลุ่มนํ้าที่อยู่กลางนํ้าของประเทศ ดังน้ันจึงต้องให้ความสําคญั 
ในการพัฒนาระดับมหภาค มากกว่าการพัฒนาในระดับจุลภาค 
   ๓. การกําหนดตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการยังคงกําหนดตามผลผลิต (คือจํานวน
แหล่งนํ้าที่ได้พัฒนาเท่าน้ัน) ซึ่งในโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาแหล่งนํ้าควรกําหนดตัวช้ีวัดในลักษณะผลลัพธ์ 
(อาทิเช่น พ้ืนที่รองรับนํ้าพ้ืนที่เกษตรกรได้รับประโยชน์มูลค่าความเสยีหายจากการสูญเสียอันเน่ืองมาจากภัย
แล้งและอุทกภัย ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการพัฒนาแหล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภค)และสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดในเป้าประสงค์รวม       
   ๔. กิจกรรมพัฒนาแหล่งนํ้า ขุดลอกคูคลอง ควรดําเนินงานในแหล่งนํ้าที่เป็นลักษณะการเช่ือมโยง
แหล่งนํ้าระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด หรือระหว่างกลุ่มจังหวัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ซึ่งอาจ
ดําเนินการในลักษณะขุดลอกแก้มลิง)  เพ่ือป้องกันอุทกภัย และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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   ๕. การพัฒนาคุณภาพนํ้าและกําจัดผักตบชวาควรเป็นโครงการที่ดําเนินการโดยจังหวัดร่วมกับ
ท้องถิ่นในจังหวัด มากกว่านํามาเป็นโครงการกลุ่มจังหวัด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและ
ประชาชนในท้องถิ่น อย่างย่ังยืน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 

- 47 - 
 

 

 

2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ๒ ได้ดําเนินการสํารวจปัญหาความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่โดยดําเนินการดังน้ี 
            1. แจ้งทุกจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ ดําเนินการสํารวจปัญหา ความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด และจัดส่งข้อมูลผลสํารวจให้กลุ่มจังหวัดฯทราบ 

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลท             
จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด จํานวน 80 คน 
เข้าร่วมประชุม (โดยนําข้อมูลจากข้อ 1 ให้ที่ประชุมวิเคราะห์) 

3. จัดเวทีแสดงความคิดเห็นในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท 
จังหวัดลพบุรี เพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไข ซึ่งบุคคลเป้าหมาย
ประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด จํานวน ๒00 คน ซึ่งสามารถสรุป 
ปัญหา ความต้องการของประชาชน และกําหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ดังน้ี 

ปญัหา ความต้องการและแนวทางการพฒันา 
1. ด้านการเกษตร (อาหารปลอดภัย) 
    1.1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดที่ผ่าน
มาไม่สามารถแยกการดําเนินงานมีความแตกต่างจาก
จังหวัด และกระทรวง กรม ได้ 
    1.2 ไม่สามารถกําหนดชนิดพืชปลอดภัยที่ เ ป็น  
อัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดให้เด่นชัด 
    1.3 เกษตรกรให้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกพืชปลอดภัยน้อยกว่าการปลูกพืชโดยใช้
สารเคมี 
 
    1.4 การจัดระบบโซนน่ิงเกษตรปลอดภัยไม่ชัดเจน 
    1.5 การใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตร
ปลอดภัยไม่เต็มที่ 

1.6 การใช้สารเคมีของเกษตรกรยังคงมีปริมาณสูง 
    1.7สภาพพ้ืนที่ดินยังคงเสื่อมโทรม  
(เสื่อมคุณภาพ) 
    1.8 ต้นทุนการทําการเกษตรปลอดภัยสูงกว่า
การเกษตรใช้สารเคมีมาก 

1. ด้านการเกษตร (อาหารปลอดภัย) 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัยใน
ลักษณะการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งดําเนินการใน
ลักษณะกลุ่ม จังหวัดซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกับจังหวัด และ
กระทรวง กรม โดยให้ความสําคัญ  

 -ข้าวคุณภาพ 
 -พืช ผัก ผลไม้เกษตรปลอดภัย 
 -ประมงปลอดสารพิษ 

     -ปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
 
1.2 จัดระบบโซนน่ิงและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพ่ือเกษตรปลอดภัยให้ชัดเจนและเต็มที่ 
1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพ่ือ
สร้างอํานาจการต่อรองมากย่ิงขึ้น 
1.4  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเกษตรกรผู้ผลิต
อาหารปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
1.5 สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการผลิตอาหาร
ปลอดภัยครบวงจร การบริหารจัดการ และด้าน

 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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    1.9 ราคาผลผลิตเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างจาก
ผลผลิตเกษตรที่ใช้สารเคมี 
    1.10 ขาดนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการแปรรูป
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตอาหารปลอดภัย 
    1.11 ต้นทุนการผลิตอาหารปลอดภัยสูงและมี
พลังงานทดแทนเพ่ือสนับสนุนกระบวนผลิต การแปรรูป 
และการจําหน่ายอาหารปลอดภัยเพ่ือ    ลดต้นทุนการ
ผลิตน้อยมาก 
    1.12 เกษตรกรขาดองค์ความรู้การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.13 เกษตรกรขาดอํานาจต่อรอง 
    1.14 องค์กร บุคคลากรในการตรวจรับรอง
มาตรฐานไม่เพียงพอ 
    1.15 ขาดความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง
เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ องค์กรธุรกิจ และองค์กรภาครัฐ 
    1.16 ขาดการพัฒนาระบบ Logistic ที่เอ้ือต่อ
การเกษตรปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
   1.17 ภาครัฐมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตเกษตร
ปลอดภัยแต่ให้ความสําคัญในการสนับสนุน     ด้าน
การตลาดให้แก่เกษตรกรที่ ดําเนินการผลิตเกษตร
ปลอดภัยน้อย 
 
 
 

การตลาดโดยให้ความสําคัญด้านการตลาดให้แก่
เกษตรกรมากย่ิงขึ้น 
1.6 สนับสนุน/รณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลด ละ เลิก 
การใช้สารเคมี อย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น 
 
1.7 ส่งเสริมองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างย่ังยืน 
1.8 พัฒนาระบบ Logistic ที่เอ้ือต่อการเกษตร
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและบูรณา
การระหว่างเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ องค์กรธุรกิจ 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่ 
และองค์กรภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ อย่างเป็น
รูปธรรม 
1.10 เสริมสร้างและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs 
ด้านเกษตรอุตสาหกรรม Smart Farmer  
1.11 พัฒนา ปรับปรุง จัดหา และกระจายแหล่งนํ้า
เพ่ือเอ้ือต่อเกษตรปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
1.12 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ในกระบวนผลิต การแปรรูป และการจําหน่าย
อาหารปลอดภัย เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่าง
ย่ังยืน  
1.13 ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยอย่างย่ังยืนและจริงจังมากย่ิงขึ้น 

2. ด้านการท่องเที่ยว 
2.1 แหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพในการบริการด้าน

การท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ 
2.2 ขาดการสืบค้นตํานานหรือการสร้างเรื่องราว

แหล่งท่องเท่ียวยังไม่จริงจังเพ่ือสร้าง    แรงดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  

2.3 สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ยังไม่เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว 
    2.4 คุณภาพของสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

2. ด้านการท่องเที่ยว 
    2.1 เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมสนับสนุนการเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว และรายได้
จากการท่องเที่ยว 
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบค้นตํานาน 
และการสร้างเ ร่ืองราวการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น 
    2.3 สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่
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2.5 การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมให้แก่

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศมีน้อย อีกทั้งยังไม่มีการสร้างแบรนด์
กลุ่มจังหวัดให้แก่สินค้า OTOP 

2.6 ขาดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างจริงจัง 

2.7 การส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวน้อย 

 

บุคคลากรชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการ  
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
    2.4 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ประทับใจและกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ํา 
    2.5 พัฒนาและปรับปรุงถนน และป้ายบอก
ทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวให้เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้
สะดวกย่ิงขึ้น 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอก
ประเทศมีรวมท้ังสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดให้แก่
สินค้า OTOP 

2.7 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น 
    2.8 สนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเชิงรุก 

3. แหล่งนํ้า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แหล่งนํ้านอกเขตชลประทานยังไม่ทั่วถึงพ้ืนที่

การเกษตร 
3.2 ปริมาณนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ

การเกษตรในห้วงระยะเวลาที่ เ กิดปัญหาภัยแล้ง 
(ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร) และอุทกภัย (ปริมาณนํ้ามีมากเกินไป
ก่อ ให้ เ กิด ปัญหา นํ้ าท่ วมที่ อ ยู่ อาศั ยและ  พืชผล
การเกษตรเสียหาย) ไม่สมดุล 

 
3.3 วัชพืชตามแหล่งนํ้ามีจํานวนมากเป็นอุปสรรค์

ต่อการเกิดนํ้าเน่าเสีย และไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งนํ้าได้เต็มที่  

3.4 การพังทลายของตลิ่ง และการต้ืนเขินของ  
คู คลองส่งนํ้า 

3.5 คุณภาพของนํ้าในแหล่งนํ้ามีระดับตํ่า 

3. แหล่งนํ้า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม กระจายแหล่ง
นํ้าในและนอกเขตชลประทานท่ีเช่ือมโยงทั้งทางตรง
และทางอ้อมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
และจังหวัดอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่
เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
   3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าที่
เช่ือมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 และจังหวัดอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างเป็น
ระบบเพ่ือสร้างความสมดุล และป้องกันจากการเกิด
ปัญหาปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
เ พ่ือการเกษตรเมื่อประสบปัญหาภัยแล้ง และ
ป้องกันนํ้าท่วมโดยจัดทําแก้มลิง ขุดลอกคู คลอง 
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    3.3 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเครือข่ายการ

เฝ้าระวัง ควบคุมคุณภาพนํ้า รวมทั้งกําจัดวัชพืชและ
สิ่งกีดขวางทางนํ้า 

         - ปลูกพืชคลุมดินป้องการตลิ่ง 
        - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกันนํ้ากัด
เซาะฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าที่มีสภาพต้ืนเขิน 

 
          นอกจากน้ี ที่ประชุมยังได้ดําเนินการวิเคราะห์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การวัดผล/ประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนที่ผ่านมา ดังน้ี 
 1. ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเคร่ืองมือ SWOT Analysis
 2. ปรับปรุงตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 3. กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผล 
ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 4. มอบหมายให้แต่ล่ะจังหวัดนําร่างแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดนําเสนอในเวทีแสดง 
ความคิดเห็นของแต่ล่ะจังหวัด พร้อมนําข้อเสนอ มานําเสนอในการจัดเวที ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการในข้อ
ต่อไป 

     5. กลุ่มจังหวัดฯ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น โดยทําร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จากการประชุม
ตามข้อ 2. และข้อเสนอจากเวทีของแต่ละจังหวัดให้ผู้เข้าร่วมเวทีพิจารณา  

    6.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้ดําเนินการปรับปรุงยกร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ตามผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากเวทีแสดงความคิดเห็นฯ เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  
2 กันยายน  2559 
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2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ (ตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)) 
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จากข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช) ปี 2559 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม
อยู่ในระดับตํ่า  จึงทําให้ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศถึง 187,581 ล้านบาท        
อันเน่ืองมาจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ถูกขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตรเป็นหลัก ส่งผลให้ขนาด
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีขนาดค่อนข้างเล็กเพียง 176,139 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศแล้ว 
ซึ่งได้แก่ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร และภาคบริการ ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ต่อหัวของกลุ่ม
จังหวัดหดตัวลง อันเน่ืองมาจากการหดตัวของภาคเกษตรเป็นสําคัญ ถึงแม้ในขณะภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม
จังหวัดจะตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศถึง 24,185 ล้านบาท แต่ก็ยังขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 2.19  ซึ่งสูงกว่า
ค่ากลางของประเทศถึงร้อยละ 0.94 เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพแรงงานปรากฏว่ามีมูลค่า 123,882 ล้านบาท 
ตํ่ากว่าค่ากลางของประเทศถึง 2,064 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากอัตราการว่างงานร้อยละ 1.38 ซึ่งมากกว่า 
ค่ากลางของประเทศถึง 0.63 ซึ่งเป็นปัญหาต่อเน่ืองจากปีที่แล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่าตํ่ากว่า      
ค่ากลางแต่ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปีที่แล้ว รายละเอียดตามข้อมูลตามข้อ 1.8.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจําแนก
ตามสาขาการผลิตที่สําคัญ และข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

 
 
 
 

ชี้วัด ประเทศ 
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

เปรียบเทียบกลุ่ม
จังหวัดกบัค่ากลาง

ของประเทศ 
หน่วย 

ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 363,720 176,139 -187,581 ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร 72,792 34,389 -38,403 ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 77,161 52,976 -24,185 ล้านบาท 
ขนาดเศรษฐกิจภาคการบริการ 191,230 88,774 -102,456 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด -0.26 -4.23 -3.97 ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 0.98 -8.06 -7.08 ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม 1.25 2.19 +0.94 ร้อยละ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉล่ียต่อหัว 114,939 113,814 -1,125 บาท/คน 
ผลิตภาพแรงงาน 125,946 123,882 -2,064 บาท/คน 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 10.28 8.29 -1.99 ร้อยละ 
*อัตราการว่างงาน 0.75 1.38 +0.63 ร้อยละ 
รายได้การท่องเที่ยว 22,313 6,050 -16.263 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว 5.57 8.29 +2.72 ร้อยละ 
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1) ด้านเศรษฐกิจ 
 

   เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีสภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวมปรับตัวลดลง อันเป็นผลมาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และเกิด
สภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้สาขาการผลิตที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในปี พ.ศ. 2557  ได้แก่ 
ภาคเกษตร , สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ , การขายส่ง ขายปลีกฯ , การโรงแรมและภัตตาคาร 
,การขนส่งฯ และการบริหารราชการแผ่นดินฯ อัตราการขยายตัวลดลงคือ 18.69 , 19.33  ,  0.51  ,  0.91  
,  1.65 และ 11.25  ตามลําดับ จะมีเพียงภาคเกษตร สาขาประมง , อุตสาหกรรม และการไฟฟ้า แก๊ซ            
การประปา อัตราการขยายตัวสูงขึ้นเล็กน้อยคือ 11.61 , 7.06 , 6.57 และ 4.06 ตามลําดับ 

ผลติภณัฑ์มวลรวม 
จําแนกตาม 

สาขาการผลติ  
(ล้านบาท) 

ประเทศ ภาคกลาง 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 
รวม 

อัตราการ
ขยายตัว 

ภาคเกษตร 
2555 1,421,962 57,478 42,802  13,746 16,458 6,015 6,583 
2556 1,469,888 71,038 42,294  12,859 17,333 5,663 6,439 
2557 1,343,504 58,308 34,389 -18.69 10,080 15,102 4,007 5,200 

เกษตรกรรม  
การล่าสตัว์ 

และการปา่ไม้ 

2555 1,308,902 66,358 42,081  13,495 16,254 5,974 6,358 
2556 1,365,736 69,679 41,420  12,555 17,085 5,614 6,167 
2557 1,235,419 56,793 33,414 -19.33 9,740 14,825 3,953 4,896 

ประมง 
2555 113,060 1,120 721  251 205 40 225 
2556 104,152 1,359 874  305 248 49 273 
2557 108,085 1,516 976 11.61 340 277 54 304 

อุตสาหกรรม 
2555 3,473,817 379,948 45,182  5,359 26,926 7,715 5,182 
2556 3,571,876 448,966 47,876  6,273 29,067 7,734 4,802 
2557 3,620,622 417,074 51,225 7.06 5,984 32,534 7,973 4,764 

การไฟฟา้ ก๊าซ 
และการประปา 

2555 326,942 28,520 4,126  459 2,345 813 510 
2556 354,222 29,330 4,449  505 2,518 893 534 
2557 374,710 29,395 4,741 6.57 557 2,673 902 609 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 
 

- 54 - 
 

ผลติภณัฑ์มวลรวม 
จําแนกตาม 

สาขาการผลติ (ล้านบาท) 
ประเทศ ภาคกลาง 

กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

รวม 
อัตราการ
ขยายตัว 

ขายสง่-ปลกีฯ  
 

2555 1,776,739 67,785 17,997  3,668 7,515 3,202 3,613 
2556 1,776,739 73,718 17,553  3,487 7,493 2,922 3,651 
2557 1,867,070 72,469 17,463 -0.51 3,199 7,683 2,708 3,873 

การขนส่งฯ 
2555 857,379 24,725 5,312  920 2,391 790 1,211 
2556 898,172 24,652 5,223  901 2,336 756 1,230 
2557 921,096 25,818 5,137 -1.65 884 2,280 749 1,223 

โรงแรมและ 
ภตัตาคาร 

2555 475,290 3,312 5,312  55 357 19 523 
2556 475,000 4,343 5,223  901 2,336 756 1,230 
2557 499,293 3,918 5,137 -0.91 884 2,280 749 1,223 

บริการด้าน
อสังหาริมทรพัย์ 
การให้เช่า และ
บริการทางธรุกิจ 

2555 840,212 28,700 6,236  1,102 3,236 880 926 
2556 872,714 28,968 6,508  1,149 3,641 1,153 1,438 
2557   5,372 -17.46 1,047 3,000 642 684 

บรหิารราชการ
แผน่ดินฯ 

2555 730,053 37,336 23,212  2,866 17,427 1,383 1,5212 
2556 761,262 37,748 23,767  2,806 18,558 1,092 1,309 

2557 800,539 33,963 21,091 -11.26 2,382 16,888 829 992 

การศกึษา 

2555 508,003 21,428 12,871  2,075 4,604 4,165 2,027 

2556 534,462 22,424 13,610  2,370 4,823 4,326 2,092 

2557 562,377 23,474 14,162 4.06 2,378 5,029 4,578 2,176 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 
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การวิเคราะหศ์ักยภาพมูลคา่เศรษฐกิจทีส่าํคญัในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
จากมูลค่าเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในปี 2557  

ปรากฏว่า    
                    - จังหวัดชัยนาท มีมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 10,080 ล้านบาท 
รองลงมาได้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าปลีก คือ 5,984 ล้านบาท และ 3,199 ล้านบาท ตามลําดับ   
                    - จังหวัดลพบุรี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 32,534 
ล้านบาท รองลงมาได้แก่ภาคการบริการ ด้านการบริหารราชการ และภาคการเกษตร คือ 166,888 ล้านบาท 
และ15,102 ล้านบาท ตามลําดับ  
                    - จังหวัดสิงห์บุรี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 7,973 ล้านบาท 
รองลงมาได้แก่ภาคบริการ ด้านการศึกษา และภาคการเกษตร คือ 4,578 ล้านบาท และ 4,007  ล้านบาท ตามลําดับ    
                     - จังหวัดอ่างทอง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 5,200 ล้านบาท รองลงมา
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าปลีก คือ 4,764 ล้านบาท และ 3,873 ล้านบาท ตามลําดับ 
                     เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าเศรษฐกิจที่สําคัญในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ปรากฏว่า มูลค่าเศรษฐกิจที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ได้แก่  

อันดับที่ 1 คือ ภาคอุตสาหกรรม  
อันดับที่ 2 คือ ภาคการเกษตร 
อันดับที่ 3 คือ ภาคการบริการ ด้านการบริหารราชการ  
แต่เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมมีเพียง 2 จังหวัดที่โดดเด่น โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีมูลค่า 

สูงกว่าจังหวัดอ่ืนภายในจังหวัดมาก จึงทําให้มูลค่าเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1  แต่เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ปรากฏว่าการพัฒนาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่มี
ความสําคัญร่วมกันทั้ง 4 จังหวัด และเหมาะสมรวมทั้งมีศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ภาคการเกษตร  
 

ตารางการเปรียบเทียบมูลคา่เศรษฐกิจทีส่าํคญัของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  พ.ศ.2557 
 

จังหวัด 

มูลค่าเศรษฐกจิทีส่ําคญั พ.ศ. 2557 (หนว่ย:ล้านบาท) 

ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าปลกี 
ภาคการบริการ 

การศกึษา การบรหิารราชการ 

ชัยนาท 10,080.0 5,984.0 3,199.0 2,378.0 2,382.00 

ลพบรุ ี 15,102.0 32,534.0 7,683.0 5,029.0 16,888.00 

สิงหบ์รุ ี 4,007.0 7,973.0 2,708.0 4,578.0 829.00 
อ่างทอง 5,200.0 4,764.0 3,873.0 2,176.0 992.00 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 34,389.0 51,255.0 17,463.0 14,161.0 21,091.0 
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ทัง้สิ้น 314,3

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา

ยบเทียบมูลคา่

มและศักยภาพ
ารเกษตรของ
ละ 19.52 ข
ณ 4.29 ล้า
ยนาทใช้พ้ืนที่ใ
และจังหวัดสิง
มากเป็นอันดั

 โดยจังหวัดลพ
างทอง และจัง
ลูกพืชอันดับ 
มาได้แก่ จังหวั
 ตามลําดับ สํ
นาท และจัง
23 ไร่ และ 2

ากลุ่มจังหวัด 4
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าเศรษฐกิจทีส่ํ

พด้านการเพา
งกลุ่มจังหวัด
ของมูลค่าผลิต
นไร่ ซึ่งพ้ืนที่
ในการปลูกข้
งห์บุรี คือ 67
ดับ 2 ของกลุ่ม
พบุรีใช้พ้ืนที่ใน
งหวัดสิงห์บุรี 
 3 คือ ข้าวนา
วัดอ่างทอง  จั
าหรับการใช้พื
งหวัดลพบุรี เ
217,641 ไร

4 ปี (พ.ศ.256

- 

าคญัของกลุ่ม

าะปลูกพืชเศ
ภาคกลางตอ
ตภัณฑ์มวลรว
ส่วนใหญ่ เป็
้าวนาปีมากที

75,396 ไร่ , 
มจังหวัดภาคก
นการปลูกอ้อ
 คือ 78,537
าปรัง โดยจังห
จงัหวัดลพบุรี 
พ้ืนที่เพาะปลูก
 เท่าน้ัน ได้แก
ร่ ตามลําดับ 

61-2564) กล

มจังหวัดภาคก

รษฐกิจในพื้น
อนบน 2 ปี 2
วมกลุ่มจังหวัด
นพ้ืนที่นาข้า

ที่สุด คือ 770
 358,242
กลางตอนบน 
อยมากที่สุดถึง
7 ไร่  ,  14,0
หวัดชัยนาทใช้
 และจังหวัดสิ
กอันดับ 4  แ
ก่ มันสําปะห
 

ลุ่มจังหวัดภาคก

กลางตอนบน 2

นที่ 
2557  มีมูล
ด โดย ในปี 2
ว (นาปี)  มีจ

0,380 ไร่ รอ
2 ไร่ และ 3
 2 คือ พืชไร่ 
ง 357,358 
004 ไร่ และ 
ช้พ้ืนที่ในการเพ
งห์บุรี คือ 12

และ อันดับ 5 
หลังโรงงาน แ

ช

ล

สิ

กลางตอนบน 2

2 

ค่ารวมทั้งสิ้น
2557 มีพ้ืนที่
จํานวนทั้งสิ้น
องลงมาได้แก่
307,583 ไร่
 (อ้อยโรงงาน
 ไร่ รองลงมา
 12,750 ไร่
พาะปลูกมาก
20,746 ไร่ ,
 ซึ่งเพาะปลูก
และ ข้าวโพด

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

2 	

น 
ที่
น 
ก่
ร่ 
น 
า
ร่ 
ก
, 
ก
ด      
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 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
ปรากฏว่า ข้าวนาปี และข้าวนาปรังมีอัตราการขยายตัวการเพาะปลูกลดลง อันเน่ืองมาจากเกิดปัญหาภัยแล้ง
รุนแรง ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกถึงแม้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สามารถใช้นํ้าจากแหล่ง
นํ้าชลประทานก็ตาม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลรณรงค์ให้งดปลูกข้าวนาปรัง และสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก
พืชที่ใช้นํ้าน้อยทดแทนจึงทําให้อัตราการขยายตัวของการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง มากขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2557 คือร้อยละ 0.07  , 15.51 ตามลําดับ แต่ใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง     
ร้อยละ 8.26  สําหรับปี พ.ศ. 2558 ก็มีแนวโน้มการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกลักษณะเดียวกันกับปี พ.ศ.2557        
แต่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลับมีอัตราการขยายตัวในการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเพียง 2.21  
 สรุปศักยภาพการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ดังน้ี 
                     -จังหวัดชัยนาท ใช้พ้ืนที่อันดับ 1  คือข้าวนาปี อันดับ 2 คือข้าวนาปรัง และอันดับ 3  
คืออ้อยโรงงาน 
        -จังหวัดลพบุรี  ใช้พ้ืนที่อันดับ 1  คือข้าวนาปี อันดับ 2 คืออ้อยโรงงาน และอันดับ 3  
คือ มะม่วง 
     -จังหวัดสิงห์บุรี ใช้พ้ืนที่อันดับ 1  คือข้าวนาปี อันดับ 2 คืออ้อยโรงงาน และอันดับ 3  
คือ กล้วยนํ้าหว้า 
 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พืชเศรษฐกิจที่มีจุดร่วมสําคัญที่
สามารถสร้างรายได้มากที่สุดโดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลติต่อไร่ ทั้ง 4 จังหวัด ดังน้ี 

 - อันดับที่ 1 คือ ข้าวนาปี   
 - อันดับที่ 2 คือ อ้อยโรงงาน   
 - อันดับที่ 3 คือ ข้าวนาปรัง  
 
หากพิจารณาการปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อยและเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสที่จะ 

สามารถสร้างรายได้ทดแทนจากการปลูกข้าวนาปรัง เมื่อพิจารณาข้อมูลผลผลิตต่อไร่ต่อปี จะพบว่าพืชที่ได้ผล
ผลิตสูง ถึงแม้อัตราการขยายตัวจะปรับลดลงเพียงเล็กน้อยก็คือ อ้อยโรงงาน ซึ่งในกลุ่มจังหวัดมีโรงงานนํ้าตาล
อยู่ในพ้ืนที่ทุกจังหวัด พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่น่าสนใจและสามารถปลูกควบคู่กันไปได้กับพืชอ่ืนได้ทุกฤดู     
ก็คือ กล้วยนํ้าหว้า ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 จึงให้ความสําคัญกับนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ และมุ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพ และ
ข้าวปลอดภัยเป็นสําคัญ รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกพืช ผัก ผลไม้ปลอดภัยด้วย 
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ตารางแสดงการใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

 

พืน้ทีเ่พาะปลกู 
พชืเศรษฐกิจ (ไร่) 

อัตราการ
ขยายตัว 

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

 
ชัยนาท 

 
ลพบรุ ี

 
สิงหบ์รุ ี

 
อ่างทอง 

ข้าวนาปี  

2556  2,200,155 794,856 745,476 316,217 343,606 

2557 -4.022,111,601 770,380 675,396 307,583 358,242 

2558 -16.591,761,307 684,898 524,836 267,963 283,610 

อ้อยโรงงาน  
2556 462,333 83,552 353,659 10,817 14,395 
2557 0.07 462,649 78,537 357,358 12,750 14,004 
2558 57.06 726,639 130,988 563,051 14,239 18,361 

ข้าวนาปรัง  
2556  1,450,285 601,166 267,323 285,893 295,903
2557 -69.83 437,479 206,315 55,303 55,115 120,746
2558 -41.88 254,251 114,928 38,113 35,442 65,768

มันสําปะหลัง 
โรงงาน  

 

2556 272,123 65,151 206,972 - -
2557 15.51 314,323 64,434 249,889 - -
2558 4.76 329,294 68,400 260,894 - -

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
2556  237,239 2,704  234,535    - - 
2557 -8.26 217,641 5,508 212,133 - -
2558 2.21 222,461 5,570 216,891 - -

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
        สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ข้าวนาปี

อ้อยโรงงาน

ข้าวนาปรัง
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบแนวโน้มการใชพ้ื้นทีเ่พาะปลูกพชืเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ตารางแสดงผลผลติต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 
อัตราการ
ขยายตัว 

กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

ข้าวนาป ี
2556  2,615 672 575 700 668 

2557 -1.64 2,572 679 560 679 654 

 
2558 -3.03 2,494 659 537 664 634 

อ้อยโรงงาน 
2556 53,005 17,594 12,224 17,046 6,141 
2557 -3.25 51,283 13,185 12,361 13,094 12,643 
2558 -11.73 45,270 11,140 10,980 11,520 11,630 

ข้าวนาปรัง) 
 

2556  2,606 675 635 635 661
2557 -3.26 2,521 647 619 616 639 
2558 -0.87 2,499 645 610 612 632 

มันสําปะหลัง 
โรงงาน  

 

2556 6,710 3,275 3,435 - -
2557 0.01 6,711 3,236 3,475 - -
2558 -1.13 6,635 3,182 3,453 - -

ข้าวโพดเลี้ยง
สตัว์ 

2556  1,263 623  640 - - 
2557 -10.45 1,131 548 583 - -
2558 -1.24 1,117 543 574 - -

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
        สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบแนวโน้มผลผลติต่อไร่ของพชืเศรษฐกิจกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

20,000 

40,000 

60,000 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
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2.2) การวิเคราะห์แนวโน้มและศักยภาพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสําคัญในพื้นที่ 
        จากข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปี พ.ศ.2556-2558 พบว่า 
        -อันดับ 1  คือ ไก่     
        -อันดับ 2  คือ เป็ด 
        -อันดับ 3  คือ สุกร 

  จังหวัดที่เลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ถึง 3 มากที่สุดได้แก่ จังหวัดลพบุรี รองลงมาได้แก่จังหวัดชัยนาท 
อ่างทอง และสิงห์บุรี ตามลําดับ  หากพิจารณาข้อมูลอัตราการขยายตัวชองปริมาณการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ    
ในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มการเล้ียงไก่ เป็ด สุกร  โคเน้ือ โคนม ลดลง จะมีเพียงแพะ ที่มีอัตราการขยายตัว
สูงขึ้น อันเน่ืองมาจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกตํ่า อากาศร้อน สามารถส่งสินค้าปศุสัตว์แปรรูป
ได้น้อยเน่ืองจากมาตรการกีดกันสินค้า  

  สําหรับในปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าอัตราการขยายตัวจากการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสูงขึ้นเกือบทุกชนิด 
ยกเว้นโคนม ที่มีอัตราการขยายตัวลดลงเล็กน้อย หากพิจารณาสัตว์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัว
สูงขึ้นทุกปี และเป็นโอกาสที่สามารถส่งเสริมการเลี้ยงให้มากขึ้นเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรได้อีกทางหน่ึงก็คือ
การเลี้ยงแพะ เน่ืองจากสภาวะแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เหมาะสมแก่การเลี้ยงแพะ        
ซึ่งเลี้ยงง่าย และความต้องการของตลาดมีจํานวนมาก   

ตารางแสดงการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจสําคญัในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

ชนดิสตัว์ (ตัว)/ป ี
อัตราการ
ขยายตัว 

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

โคเนื้อ 
 

2556  106,245 31,836 54,105 3,538 16,766 
2557 -9.87 95,760 36,183 40,742 3,289 15,546 
2558 2.34 98,000 35,607 43,920 3,017 15,456 

โคนม 
 

2556  60,933 802 59,832 209 90 
2557 -18.60 49,600 579 48,840 141 40 
2558 -0.65 49,279 590 48,467 184 38 

แพะ 
 

2556  25,115 7,157 12,238 4,250 1,470 
2557 33.76 33,593 8,948 13,294 8,948 2,403 
2558 20.24 40,391 11,755 19,523 6,345 2,768 

สุกร 
 

2556  583,801 30,379 434,386 59,316 59,720 

2557 -35.83 374,650 55,260 208,907 50,763 59,720 
 2558 24.72 467,256 53,487 295,911 59,740 58,118 
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ชนดิสตัว์ (ตัว)/ป ี
อัตราการ
ขยายตัว 

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

ชัยนาท ลพบรุ ี สิงหบ์รุ ี อ่างทอง 

ไก ่
 

2556  64,178,790 2,187,468 58,316,105 2,104,798 1,570,419 
2557 -14.22 55,052,297 2,533,139 48,801,288 2,032,820 1,685,050 
2558 15.96 63,838,664 2,966,815 56,503,506 2,180,138 2,188,205 

เปด็ 
 

2556  3,444,592 398,306 1,466,412 347,525 1,232,349 
2557 -14.63 2,940,727 427,881 1,017,753 328,875 1,166,218 
2558 16.29 3,419,642 516,008 1,432,680 319,140 1,151,814 

ที่มา : สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบสตัว์เศรษฐกิจในพืน้ทีก่ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

2) ด้านอุตสาหกรรม 
   สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีโรงงาน 

อุตสาหกรรม ที่จดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี ทั้งสิ้น 2,113 แห่ง มีเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้น 116,938 ล้านบาท มีการจ้างงานรวม 68,443 คน โดยจังหวัดลพบุรี มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
มากท่ีสุด เท่ากับ 832 แห่ง เงินลงทุน 63,821 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 54.58 ของเงินลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดฯ) มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนใหม่ และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
ทั้งสิ้น 88 แห่ง มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 15,396 ล้านบาท มีการจ้างงานรวม 1,718 คน โดยจังหวัดลพบุรี มี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนใหม่ และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมากที่สุด เท่ากับ 37 แห่ง 
เงินลงทุน 5,151 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.46 ของเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดฯ) ดังน้ันใน
ฐานะที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรที่สําคัญ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการดําเนินด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
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รายการ 
กลุ่มจังหวัดฯ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ สิ้นปี 
จํานวนโรงงาน 1,923 2,026 2,113 392 445 474 766 796 832 291 293 298 474 492 509 

เงินทุน 
จดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

95,989 101,822 116,938 13,494 14,300 18,570 54,796 58,029 63,821 15,488 15,701 15,831 12,211 13,792 18,716 

จํานวนคนงาน  
(คน) 

71,574 67,550 68,443 9,151 9,590 10,197 41,213 36,644 37,585 12,705 12,841 12,259 8,505 8,475 8,402 

ชาย 33,600 33,064 34,182 4,540 4,847 5,184 16,792 16,082 16,691 6,977 6,979 6,813 5,291 5,156 5,494 

หญิง 37,974 34,486 34,261 4,611 4,743 5,013 24,421 20,562 20,894 5,728 5,862 5,446 3,214 3,319 2,908 

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียนใหม่ และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
จํานวนโรงงาน 112 124 88 17 53 30 40 32 37 6 8 4 49 31 17 

เงินทุน 
จดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

5,787 5,356 15,396 1,881 804 3,310 2,788 3,726 5,151 294 307 101 824 519 6,834 

จํานวนคนงาน  
(คน) 

1,586 2,185 1,718 277 412 605 522 1,049 713 251 282 75 536 442 325 

ชาย 1,195 1,237 1,052 215 306 332 433 553 438 113 86 15 434 292 267 

หญิง 391 948 666 62 106 273 89 496 275 138 196 60 102 150 58 
  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

4) ด้านการท่องเที่ยว 
                แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีความหลากหลาย และโดดเด่นทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น สําหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปี 2557 
สาขาภัตตาคาร และโรงแรม มีมูลค่า 5,137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียว เพ่ิมขึ้นทุกปี  ในปี 
2558 อัตราการขยายตัว จากปี 2557 อยู่ที่ 15.86 เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาท่องเท่ียวและเย่ียม
เยือนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปรากฏว่า  ส่วนใหญ่เป็นผู้ทัศนาจร และเป็นชาวไทยมากกว่า
ชาวต่างชาติ  และมีแนวโน้มของอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นทุกปี โดยปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.92  และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงขึ้น ดังน้ันหากพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ถึงแม้
สัดส่วนรายได้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ค่อนข้างน้อย แต่มีแนวโน้มที่มีศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง          
แต่ข้อจํากัดของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 คือ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ  และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเท่ียวทางด้านศาสนาที่มี
ช่ือเสียงมากมาย ดังน้ันศักยภาพที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ก็คือการรื้อฟ้ืนตํานานเพ่ือสร้างเรื่องราว
แหล่งท่องเที่ยว และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ป้ายบอกทาง  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
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านวนผู้มาเย่ี
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า    
พ        
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ตารางแสดงพืน้ที่การเกษตรที่ใชป้ระโยชนจ์ากน้ําในเขตชลประทาน 
 

จังหวัด 
พืน้ที่จังหวัด 

(ไร่)  

พืน้ที่อยู่ใน
เขต

ชลประทาน 
(ไร่)  

ร้อยละของ
พืน้ทีเ่ขต

ชลประทาน
เทียบกบั

พืน้ที่จังหวัด 
(%)  

พืน้ที่
การเกษตร
ทั้งหมด ปี 
2558 
(ไร่) 

ร้อยละของพืน้
ทกีารเกษตรที่
ใช้ประโยชน์
จากน้ําในเขต
ชลประทาน 

(%)  

พื้นที่
การเกษตรที่ไม่
เพียงพอตอ่การ
ใช้น้ําในเขต
ชลประทาน  

ชัยนาท  1,543,591  698,592  45.26  1,264,465  55.25  565,873  
ลพบรุี  3,874,846  625,687  16.15  2,160,000  28.97  1,534,313  
สิงหบ์รุี  514,049  429,512  83.55  328,279  100  -  
อ่างทอง  605,232.5  500,055  82.62  458,698  100  -  

กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 6,537,718.5  2,253,846  34.47  4,211,442  53.52  2,100,186  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) ด้านความม่ังคง 
       6.1) สถานการณ์ด้านยาเสพติด 
  

กราฟแสดงพืน้ที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากนํา้
ในเขตชลประทานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

พืน้ท่ีอ่ืนนอกการเกษตร

พืน้ท่ีเกษตรไมไ่ด้ใช้นํา้
ชลประทาน

พืน้ท่ีเกษตรใช้นํา้ชลประทาน

พืน้ทีเ่กษตร
ไม่ได้ใชป้ระโยชน์

ชลประทาน 1,957,596 
ไร่

พืน้ทีเ่กษตรทีใ่ช้
ประโยชน์
ชลประทาน  

2,253,384 ไร่

พืน้ที่อ่ืนไม่ใช่
การเกษตร

2,326,277 ไร่
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 ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อ น บ น  2  มี พ้ื น ที่ อ ยู่ ใ น เ ข ต ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง  
สํานักงาน ป.ป.ส ภาค 9 ซึ่งรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติดของกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ในระดับเบาบาง แต่พ้ืนที่
ของจังหวัดภายในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงจังหวัดชัยนาท เป็นทางผ่านของการลําเรียงยาเสพติดจากภาคเหนือ 
เข้าสู่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ สถานการณ์อยู่ในระดับเบาบาง การแพร่ระบาดลดลง 
ประชากรที่ใช้ยาเสพติดมากที่สุด จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน อาชีพรับจ้าง ยาเสพติดที่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า 
ยาไอซ์ และ กัญชา ตามลําดับ สถานการณ์โดยทั่วไปปัญหายาเสพติดไม่เพ่ิมขึ้น สามารถควบคุมได้ และ       
ลดระดับของปัญหาได้ 
       6.2) สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว 
  สถานการณ์แรงงานต่างด้าวของจังหวัดต่างๆ  ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ไม่มีปัญหา 
สามารถควบคุมได้ และแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคเกษตรกรรม ( เลี้ยงสัตว์  
ทําการเกษตร ) เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาต และเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีสัญชาติของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และ พม่า มีภูมิภาคอ่ืนเพียงเล็กน้อย ( จีน อินเดีย ละฟิลิปปินส์ ) จังหวัดลพบุรี เป็น
จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด คือ 16,805 คน รองลงมาคือ จังหวัดอ่างทอง 2,895 คน จังหวัดสิงห์บุรี 1,902 คน  
และจังหวัดชัยนาท 1,150 คน   
 
๗) สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 

ผลติภณัฑ์มวลรวม 
จําแนกตามสาขาการผลติ 

(ล้านบาท) 
ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

อัตราการ
ขยายตัว 
ปี 2557 

ภาคเกษตร 42,802 42,294 34,389 -18.69 
อุตสาหกรรม 45,182 47,876 51,225 11.61 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า 
และบริการทางธุรกิจ 6,236 6,508 5,372 -17.46 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 182,231 183,287 176,140 -3.90 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อปี 120,626.7 117,780.2 110,908.0 -5.8 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 
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จากข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
๒ ควรเร่งพัฒนาสนับสนุน การพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้นสําหรับ    
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะมีต้นทุนทางวัตถุดิบในพ้ืนที่และ
ศักยภาพของแรงงานด้านการเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงาน
ของกลุ่มจังหวัดฯให้ลดลงอีกด้วย 

ส่วนการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มในทางที่ ดี ถึงแม้ว่าศักยภาพด้าน         
การท่องเที่ยวจะตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศก็ตาม แต่จากข้อมูลเบ้ืองต้นด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
กลุ่มจังหวัดจึงควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเท่ียว การบริการ บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในเข้ามา
เที่ยวในกลุ่มจังหวัดโดยเน้นระยะเวลาในการท่องเท่ียว ระยะสั้นๆ เช่น เช้าไปเย็นกลับ และที่สําคัญคือมาแล้ว  
มีการบอกต่อ เพ่ือให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก  ศักยภาพการท่องเที่ยว ทางด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  

สําหรับการพัฒนาด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯมีศักยภาพสูง ดังน้ันจึงควรพัฒนา/สนับสนุน 
ปัจจัยการผลิตและคุณภาพของการผลิตให้สูงขึ้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลพัฒนาและสร้าง       
ความเข้มแข็งทางด้านการเกษตรให้มีความย่ังยืน ครบวงจรสามารถเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของประเทศ และ
สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ เน่ืองจากมีองค์ประกอบปัจจัยสนับสนุน ทั้งด้านภูมิประเทศ 
การชลประทาน องค์ความรู้ต่างๆ (ศูนย์วิจัยพืชต่างๆ) ตลอดจนมีทําเลท่ีต้ังบริเวณตรงกลางของประเทศ 
สามารถเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่แหล่งต่างๆของประเทศได้หลายเส้นทาง ทั้งทางถนน ระบบราง และ    
ทางนํ้า มีพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้มีการลงทุนต้ังโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร            
ได้อย่างเหมาะสม (อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน)  

ดังน้ัน  ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ควรให้ความสําคัญ สรุปได้ ดังน้ี 
-สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยการผนวกและนําเสนอ

เรื่องเล่าเข้าไปในแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ(บุคลากร) ที่เก่ียวข้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ     
โดดเด่นและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย รวมถึงการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการและรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

-ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควรให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรม         
ที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน หรือเช่ือมโยงกับการผลิตภาคเกษตรในพ้ืนที่ 

-จัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ เน่ืองจากภาคเกษตรยังคงเป็นรากฐานสําคัญของ
เศรษฐกิจในพื้นที่น้ี รวมทั้งให้ความใส่ใจกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตรโดยเฉพาะการทําเกษตร
ปลอดภัย และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 
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2.3 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร  SWOT 
 จากข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ ข้อมูลต่างๆ       
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ต่างๆคณะทํางานจัดทําร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนา       
กลุ่มจังหวัดได้นํามาเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือ SWOT 
Analysis ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย มันสําปะหลัง ผักปลอดสารพิษ กล้วย ไก่เน้ือ (จ.ลพบุรี ผลิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศ) มะม่วงและ 
สัตว์นํ้าจืด(ปลานิล ปลาช่อน ปลาดุก ปลาเน้ืออ่อน ปลาตะเพียน ปลาสลิด ปลาทับทิม และกุ้งก้ามกราม) 

2. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีอ่างเก็บนํ้า 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก แหล่งนํ้าธรรมชาติ (หนอง คลอง บึง ลํารางสาธารณะ) ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับ
ใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค 

3. เป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร (ได้แก่ ข้าว ไก่เน้ือ มะม่วง) การแปรรูปสินค้าเกษตร (เช่น  
ปลาทับทิมแล่เน้ือ) ที่มีคุณภาพเหมาะสมเพ่ือการส่งออก 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโอกาสทางการตลาดที่ชัดเจน 
5. มีฐานองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลาย ทั้งมีศูนย์วิจัยด้าน ข้าว  

พืชไร่ ปศุสัตว์ ประมง สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) ที่เข้มแข็ง ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ 

6. มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ในเรื่องความเข้มของแสงและอัตราการรับแสงแดดท่ีเหมาะสม 
(บริเวณพ้ืนที่อําเภอโคกสําโรง จ.ลพบุรี อ.เนินขาม จ.ชัยนาท อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง) สําหรับเป็น      
แหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ รวมท้ังเป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับพลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

7. ทําเลท่ีต้ังของกลุ่มเหมาะสม สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า (ถนนสายเอเชีย 
ผ่านจังหวัดภายในกลุ่ ม  3 จั งหวัด  และมีท่ า เรือที่  อ . ป่าโมก  จ . อ่างทอง )  เ พ่ือ เ ป็นจุด เ ช่ือมโยง 
และกระจายสินค้าระหว่างภาค 

8. มีความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณคดี ซึ่งมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน (อารยธรรมทวาราวดี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4) 
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

9. มีศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าพืชผักเกษตรปลอดภัยที่เข้มแข็ง (สหกรณ์ บริการ การตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยชาวอ่างทอง จํากัด) สินค้าประมง ปศุสัตว์ที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จํานวนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ไม่เพียงพอเน่ืองจากพ้ืนที่ภาคกลาง  

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น และแรงงานไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างเลือกงาน 
2. พ้ืนที่นอกเขตชลประทานของกลุ่มจังหวัด ขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้

การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจการท่องเที่ยว ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ขาดการบูรณาการ

ในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการโดยผ่านเรื่องเล่าและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ผลิตรายย่อย ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทําให้ขาดประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร รวบรวม การกระจายสินค้าและการเข้าถึงตลาด 

5. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ รวมทั้งชุมชนท้ังในและนอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งนํ้าของตนเอง
ที่จะทําให้สามารถทําการเกษตรที่พ่ึงพาตนเองได้ 
 โอกาส (Oppertunities) 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 อุปสรรค (Threats) 
1. มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ (จีนและตะวันออกกลาง) เริ่มเข้ามาทําอาชีพเกษตร 

แข่งขันกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทําให้ เ กิดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรู พืช  

การกลายพันธ์ุของโรคที่เก่ียวกับปศุสัตว์ รวมท้ังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 
อย่างรุนแรง  

3. การแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC ที่รุนแรงขึ้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบเชิงลบ 
หากเกษตรกร หรือผู้ประกอบการไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

4. สภาพพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติสูงโดยเฉพาะทางด้านอุทกภัยและภัยแล้ง 
5. พ้ืนที่ราบลุ่มเจ้าพระยามีลักษณะตลิ่งตํ่า เมื่อเข้าฤดูนํ้าหลากมีความเสี่ยงที่นํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยา

จะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหรือชุมชนริมแม่นํ้า 
6. แหล่งนํ้าธรรมชาติมีสารเคมีปนเป้ือน ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า 
7. แนวโน้มสัดส่วนต้นทุนพลังงานด้านการผลิตของกลุ่มจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์สูง 
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2.4  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
 จาการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง และการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา      
กลุ่มจังหวัด โดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงได้กําหนดตําแหน่งทาง    
การพัฒนา (Positioning) และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังน้ี 
 
2.4.1 ตําแหน่งทางการพัฒนา (Positioning)  
         1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
         2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และเพ่ือการเรียนรู้  
 
2.4.2 ทศิทางการพฒันากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
         1. พฒันาการตลาด ระบบ Logistic และการผลติอาหารปลอดภัย (การตลาด คุณภาพ ปลอดภัย 
มาตรฐาน) ดังน้ี 
  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม และการจําหน่าย
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นดําเนินการพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ และกําหนดผลผลิตร่วมกันให้
ชัดเจน ได้แก่ ข้าว ผลไม้เศรษฐกิจ แพะ และประมง รวมทั้งให้ความสําคัญส่งเสริมด้านตลาดนําการผลิตอาหาร
ปลอดภัย  
  1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรผู้ผลิต
อาหารปลอดภัย ให้มีอํานาจต่อรองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต และการจําหน่ายให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ได้จากสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตรและพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือลดต้นทุนจากการผลิตเกษตรปลอดภัย 
  1.4. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาระบบ Logistic ครบวงจร เพ่ือลดต้นทุนด้าน
การเกษตรปลอดภัย 
  1.5 สนับสนุนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ ภาคธุรกิจการค้า 
การลงทุน และภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะประชารัฐ 
  1.6 ให้ความสําคัญในการสนับสนุนและพัฒนาด้านการตลาดให้มีศักยภาพย่ิงขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกรอย่างย่ังยืน  
         2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ความหลากหลาย) ดังน้ี 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เชิงรุก โดยให้ความสําคัญในการฟ้ืนฟู การ
สร้างเร่ืองราวและเช่ือมโยง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  กับจังหวัดภายในกลุ่ม และกลุ่มจังหวัดอ่ืน  
 2.2 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัย ด้านการ
ท่องเท่ียวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังปรับปรุงถนน และป้ายบอกบอกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ํา 
     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
สามารถแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศมีรวมทั้งสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดให้แก่สินค้า OTOP 
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        2.4 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
            2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเชิงรุก 
 
         3. บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (ลดต้นทุน ป้องกันภัยพิบัติ สร้างความสมดุล) ดังน้ี 
  3.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่และการอุปโภคบริโภค 
  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง และสร้างความสมดุลอย่างย่ังยืน 
  3.3 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าและกําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการเกษตรปลอดภัย  
 
   ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและวัดผลการดําเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 
สามารถบรรลุผล เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนด จึงได้กําหนดกรอบภาคผนวกและวัดผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียดปรากฏตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและบัญชี 
ชุดโครงการ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 
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3.1 ตําแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
 1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และเพ่ือการเรียนรู้  

3.2 วิสัยทัศน ์
 “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัยท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ทรัพยากรนํ้าสมดุลและย่ังยืน” 

3.3 พนัธกิจ 
 1.พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 2.สร้างมูลค่าเพ่ิมและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
 3.พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสนิค้า 
 4.สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

3.4 เป้าประสงค์รวม 

เปา้ประสงคร์วม 
ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

รวม 4 ป ี
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

เป้าหมายรายป ี
61 62 63 64 

1.เพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยที่สําคัญของ 
กลุ่มจังหวัด 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
รายได้จากการจําหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัย  

7 แสนบาท/ปี 
(พ.ศ. 2558) 

2.5 2.5 2.5 2.5 

2.สินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

2. จํานวนสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน (ของทาง
ราชการ) 

36 
ชนิด 

4 
ชนิด 

4 
ชนิด 

4 
ชนิด 

4 
ชนิด 

3.ยกระดับการท่องเที่ยว 
เชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

3. อัตราการขยายตัวรายได้ 
จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี 

5 6 7 8 9 

4.บริหารจัดการนํ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จํานวนพ้ืนที่การเกษตร 
ที่ได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาแหล่งนํ้า 

-พ้ืนที่เกษตร 

ทั้งหมด4.21  

ล้านไร่ 
-พ้ืนที่เกษตรที่ใช้

น้ําชลประทาน 

ทั้งหนมด 2.25 

ล้านไร่ 

5,000 
(ไร่) 

5,000 
(ไร่) 

5,000 
(ไร่) 

5,000 
(ไร่) 

3. สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 
 

- 74 - 
 

3.5 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics  และการผลิตอาหารปลอดภัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
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แบบ กจ.1 
แบบฟอร์มการจัดทําแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วิสัยทัศน์ : ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ําสมดุลและย่ังยืน 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

(๒) 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเดน็
ยุทธศาสตร ์

(๔) 

ค่าเปา้หมาย 
กลยุทธ ์

(๗) 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕)  

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

(๖) 
1 พัฒนาการตลาด 
ระบบ Logistics    
และการผลิต
อาหารปลอดภัย 

1.เพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
2.สินค้าเกษตร
และอาหาร
ปลอดภัยได้รับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 
4.พัฒนาระบบ 
Logistics สินค้า
และบริการที่ได้
มาตรฐาน 
5.ลดรายจ่ายดา้น
พลังงาน 

1.ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการ
จําหน่ายสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

3 3 3 3 3 1.ส่งเสริม
การตลาดสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
2.ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน
เชิงธุรกิจ 
3.พัฒนาระบบ 
Logisticsเพ่ือ
เช่ือมโยงแหล่ง
ผลิตไปสู่ตลาด 
4.ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน
เชิงธุรกิจ 
5.พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
พลังงาน
ทดแทนในการ
ผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

2.จํานวนสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

5 5 5 5 20 

3.จํานวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
-ด้านพืช (ข้าว) 
-ด้านปศุสัตว์ 
(แพะ) 
-ด้านประมง (ปลา
น้ําจืด) 

 
 

600 
10 
50 

 
 

600 
10 
50 

 
 

600 
10 
50 

 
 

600 
10 
50 

 
 

2,400 
40 

200 

4. จํานวนเส้นทาง
ที่ได้รับการพัฒนา 

8 8 8 8 32 

5. ร้อยละที่ลดลง
ของต้นทุนการ
ผลิตจากการใช้
พลังงานทดแทน 
 
 

10 10 10 10 10 

 

4. แบบ กจ1/กจ1-1  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics  และการผลิตอาหารปลอดภัย 

404,897,375 301,483,375 301,483,375 301,483,375 1,309,347,500 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด(F1) 190,558,375 101,483,375 101,483,375 101,483,375 495,008,500 
โครงการท่ี 1 ยกระดับการ
พัฒนาการตลาดและเพ่ิม
มูลค่าการผลิตอาหาร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 

1.ส่งเสริม
การตลาด
สินค้าเกษตร
และอาหาร
ปลอดภัย 
2.ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
และอาหาร
ปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานเชิง
ธุรกิจ 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

 72,683,375 72,683,375 72,683,375 72,683,375 290,733,500 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

 สนง. 
เกษตร
จังหวัด  
4 จังหวัด, 
สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด  
4 จังหวัด, 
สนง.ประมง
จังหวัด  
4 จังหวัด 

50,181,050 50,181,050 50,181,050 50,181,050 200,724,200 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

 สนง.สหกรณ์
จังหวัด  
4 จังหวัด 

8,188,100 8,188,100 8,188,100 8,188,100 32,752,400 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและ
รับรองแหล่งจําหน่ายสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย 

 สนง.เกษตร     
และสหกรณ์
จังหวัด  
4 จังหวัด 

5,514,225 5,514,225 5,514,225 5,514,225 22,056,900 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถทางด้าน
การตลาดและเชื่อมโยง
การตลาด กับภูมิภาค   

 สนง.พาณิชย์
จังหวัด 
4 จังหวัด 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000 

กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการ
โครงการ 

 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด  
3 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000 
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

โครงการท่ี 2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการสินค้าและขนส่ง 
ของกลุ่มจังหวัด 
(Logistics) 

พัฒนาระบบ 
Logistics  
เพ่ือเชื่อมโยง
แหล่งผลิต 
ไปสู่ตลาด 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

แขวงทาง
หลวงชนบท 
4 จังหวัด 

89,075,000 - - - 89,075,000 

กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง 
การขนส่งของกลุ่มจังหวัด 
(Logistics) 

    89,075,000 - - - 89,075,000 

โครงการท่ี 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในนา
แปลงใหญ่และกลุ่มเกษตร
ปลอดภัย 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการผลิต
อาหารปลอดภัย 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.พลังงาน  
4 จังหวัด 

24,800,000 24,800,000 24,800,000 24,800,000 99,200,000 

กิจกรรม  สนับสนุน
เทคโนโลยีสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย ์

    24,800,000 24,800,000 24,800,000 24,800,000 99,200,000 

โครงการท่ี 4 ส่งเสริม
พลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน 
OTOP/วิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มเกษตรกร 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
ในการผลิต
อาหารปลอดภัย 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.พลังงาน  
4 จังหวัด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 

กิจกรรม  สนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานใน
กระบวนการผลิต 

    4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 

โครงการท่ีจังหวัดต้องการขอกระทรวง/กรม(F2) 214,339,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 814,339,000 
โครงการท่ี 1 พัฒนาระบบ 
คมนาคมขนส่ง (Logistic) 
จังหวัดชัยนาท 
กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคมเชื่อมโยง 

พัฒนาระบบ 
Logistics  
เพ่ือเชื่อมโยง
แหล่งผลิต 
ไปสู่ตลาด 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

แขวงทาง
หลวงชนบท
จังหวัดชัยนาท 

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000 

โครงการท่ี 2 นาแปลงใหญ่ ส่งเสริม
การตลาด
สินค้าเกษตร
และอาหาร
ปลอดภัย 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สํานักงาน
เกษตรจังหวัด
อ่างทอง 

3,000,000    3,000,000 

โครงการท่ี 3 สร้างอาชีพ
และรายได้ท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืนแก่เกษตรกรและ 
ผู้มีรายได้น้อย 

ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้า
เกษตรและ
อาหารปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน
เชิงธุรกิจ 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด
อ่างทอง 

11,339,000    11,339,000 

งบกลุ่มจังหวัด 190,558,375 101,483,375 101,483,375 101,483,375 495,008,500 
งบกระทรวง/กรม 214,339,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 814,339,000 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 404,897,375 301,483,375 301,483,375 301,483,375 1,309,347,500 
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แบบ กจ.1 
แบบฟอร์มการจัดทําแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วิสัยทัศน์ : ฐาน
การผลติอาหาร

ปลอดภัย 
ท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ 

ทรพัยากรน้ํา
สมดลุและย่ังยืน

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

(๒) 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเดน็
ยุทธศาสตร ์

(๔) 

ค่าเปา้หมาย 

กลยุทธ ์
(๗) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

(๕)  

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

(๖) 

๒ .สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว
จากฐานความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน
และกระตุ้น
เศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด 
2.เชื่อมโยงการ
บริหารจัดการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดอย่างเป็น
ระบบ 
3.รายได้จากการ
จําหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของรายได้จาก
การท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัด 
 

5 5 5 5 20 1.พัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน  
2.พัฒนาและ
เชื่อมโยงกิจกรรม
และบริการ
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดเชิง
สร้างสรรค ์
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
องค์กรด้านการ
ท่องเที่ยว  
4.ส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 
5.พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน 

2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของจํานวน
นักท่องเที่ยว 
 

5 5 5 5 20 

3.จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน
ของแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้
มาตรฐาน 
 

4 4 4 4 16 

4.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าการ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(เฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลัง) 

5 5 5 5 20 
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

268,703,000 283,300,000 271,800,000 263,300,000 1,087,103,000 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด(F1) 209,403,000 262,000,000 262,000,000 262,000,000 995,403,000 
โครงการท่ี1 พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียววิถีไทยลุ่ม
เจ้าพระยา-ป่าสัก 

พัฒนาศักยภาพ 
แหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 3 
จังหวัด 

97,403,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 391,403,000 

กิจกรรมที่ 1  สืบสานการ
เรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ 

    12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 48,000,000 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเส้นทางวิถีพุทธ 

    49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 196,000,000 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

    36,403,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 147,403,000 

โครงการท่ี 2 ส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงรุก 

ส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา 4 
จังหวัด 

26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 104,000,000 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
การตลาดและการท่องเที่ยว 

    16000000 16000000 16000000 16000000 64000000 

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

    10000000 10000000 10000000 10000000 40000000 

โครงการท่ี 3พัฒนาและ
เชื่อมโยงกิจกรรมเพ่ือสร้าง
แรงดึงดูดนักท่องเท่ียว 

พัฒนาและ
เชื่อมโยง
กิจกรรมและ
บริการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา 4 
จังหวัด 

48,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 198,000,000 

กิจกรรมที่ 1  งานสืบสาน
เรื่องราวเชื่อมโยงวีรชน
ปกป้องแผ่นดิน 

    14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 56,000,000 

กิจกรรมที่ 2  จัดงานมนต์
เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-
ป่าสัก 4 จังหวัด 

    8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000 

กิจกรรมที่ 3  จัดแรลลี่
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด 

    6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,000,000 

กิจกรรมที่ 4  จัดงานรําลึก
ประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 
5 (อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท) 

    10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

กิจกรรมที่ 5  มหกรรมวิถี
ชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ  

    8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 
กิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเส้นทางวิถีชีวิต
ชุมชน 

    2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว วรรณคดี
รามเกียรติ์   

    - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

โครงการท่ี 4 พัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าด้านการท่องเท่ียว 

1. พัฒนาและ
เชื่อมโยง
กิจกรรมและ
บริการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ 
2. ปรับปรุง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา 4 
จังหวัด 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000 

กิจกรรมที่ 1 มหกรรมExpo     15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000 
กิจกรรมที่ 2  เรื่องเลา่ตํานาน
เมืองเจ้าพระยา-ป่าสัก 

     5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่
ระลึกกลุ่มจังหวัด 

     8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000 

กิจกรรมที่ 4  สรา้งมูลค่าเพิ่ม
จากภูมิปัญญา  
ปราชญช์าวบ้าน 

     2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

โครงการท่ี 5 เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรและ
องค์กรด้านการท่องเท่ียว
กลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
องค์กรด้านการ
ท่องเที่ยว 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา 4 
จังหวัด 

8,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 38,000,000 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชน 

    2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาองค์กร
ธุรกิจท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค ์

     2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนา
เครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

     2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนา
บุคลากรอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

     2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมที่ 5 เยาวชนสํานึก      - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

รักษ์ถ่ินเกิด 
6. พัฒนาเส้นทางจักรยาน
เชื่อมโยงการท่องเท่ียวกลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาและ
เชื่อมโยง
กิจกรรมและ
บริการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

1. แขวงทาง
หลวงชนบท 
4 จังหวัด 
2. สนง.
ท่องเที่ยว
และกีฬา 4 
จังหวัด

- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000 

กิจกรรมที่ 1 จัดทําเสน้ทาง
จักรยาน 

    - 48,000,000 48,000,000 48,000,000 144,000,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

โครงการท่ีจังหวัดต้องการขอกระทรวง/กรม(F2) 59,300,000 21,300,000 9,800,000 1,300,000 91,700,000 
โครงการพัฒนาและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน 
กิจกรรม พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
ศาสนา 

พัฒนาศักยภาพ 
แหล่งท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สนง.
พระพุทธศาส
นาจ.ชัยนาท 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กิจกรรมส่งเสริมการป่ัน
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

พัฒนาและ
เชื่อมโยง
กิจกรรมและ
บริการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

แขวงทาง
หลวงชัยนาท 

20,000,000 20,000,000 8,500,000  48,500,000 

โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุผลิภัณฑ์ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้มี
มาตรฐานเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ เป็นของฝากและ
ของที่ระลึก 

ปรับปรุง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถ่ิน 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
ชัยนาท 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ 
วัฒนธรรมประเพณี วีรชน 
วิถีเกษตร 

พัฒนาและ
เชื่อมโยง
กิจกรรมและ
บริการ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

1 
(ด้าน

เศรษฐกิจ) 

สํานักงาน
ท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัด
อ่างทอง 

38,000,000    38,000,000 

งบกลุ่มจังหวัด 209,403,000 262,000,000 262,000,000 262,000,000 995,403,000 
งบกระทรวง/กรม 59,300,000 21,300,000 9,800,000 1,300,000 91,700,000 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 268,703,000 283,300,000 271,800,000 263,300,000 1,087,103,000 
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แบบ กจ.1 
แบบฟอร์มการจัดทําแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

วิสัยทัศน์ : ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ําสมดุลและย่ังยืน 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

(๒) 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๓) 

ตัวชี้วัดประเดน็
ยุทธศาสตร ์

(๔) 

ค่าเปา้หมาย 
กลยุทธ ์

(๗) 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
(๕)  

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

(๖) 
3.บริหารจัดการ
น้ําแบบบูรณาการ 

1.เพ่ิมศักยภาพ
บริหารจัดการน้ํา 
อย่างย่ังยืน 
2.ฟ้ืนฟูและพัฒนา
คุณภาพน้ํา 
ในแม่น้ําสายหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จํานวนแหล่งน้าํ
ท่ีได้รับการพัฒนา
เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการน้ํา 

8 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

10 
แห่ง 

38 
แห่ง 

1.จัดหาและ
พัฒนาแหล่ง
น้ํา ระบบส่ง
น้ํา และระบบ
ระบายน้ํา ให้
มีระสิทธิภาพ
อย่างเป็น
ระบบ 
2.รักษา
คุณภาพน้ํา
และ
สิ่งแวดล้อมใน
แม่น้ําสายหลัก 

2 จํานวนพ้ืนท่ี
การเกษตร 
ท่ีได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
แหล่งน้ํา 

5,500 
ไร่ 

5,500 
ไร่ 

5,500 
ไร่ 

5,500 
ไร่ 

5,500 
ไร่ 

3.ร้อยละของ
สถานีตรวจวัด
คุณภาพน้ําท่ีมี
ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ออกซิเจน (DO) 
สูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

50 50 60 60 55 

4.จํานวนแม่น้ํา
สายหลักท่ีได้รับ
การพัฒนา  
กําจัดวัชพืช และ
สิ่งกีดขวางทางน้าํ 

6 
แห่ง 

6 
แห่ง 

6 
แห่ง 

6 
แห่ง 

6 
แห่ง 

5.จํานวนปริมาณ
วัชพืชท่ีกําจัดใน
แม่น้ําสายหลัก 

1.4 
แสน 
ตัน 

1.4 
แสน 
ตัน 

1.4 
แสน 
ตัน 

1.4 
แสน 
ตัน 

5.6 
แสน 
ตัน 
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

1,872,919,200 1,721,045,200 1,051,495,200 990,674,700 5,636,134,300 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด(F1) 256,900,000 150,300,000 89,100,000 94,200,000 590,500,000 
1.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการนํ้าภาคกลาง
ตอนบน 2 อย่างเป็น
ระบบ 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งนํ้า 
ระบบส่งนํ้า 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

 202,500,000 
 

124,800,000 
 

77,500,000 
 

82,500,000 
 

487,300,000 

กิจกรรมท่ี 1 
พัฒนาแหล่งน้ํา สนับสนุน
โครงการเกษตรแปลงใหญ่  

   โครงการ
ชลประทาน
ชัยนาท 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 60,000,000 

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและความ
สมดุลแหล่งน้ํากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 

   โครงการ
ก่อสร้าง 
สํานักงาน
ชลประทาน 
ที่ 12, 
โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี, 
โครงการ
ชลประทาน
สิงห์บุรี, 
โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

187,500,000 109,800,000 62,500,000 67,500,000 427,300,000 

2. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า
สายหลัก 

รักษาคุณภาพ
นํ้าและ
ส่ิงแวดล้อมใน
แม่นํ้าสายหลัก 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 4 
จังหวัด 
 

9,400,000 8,500,000 8,600,000 8,700,000 35,200,000 

กิจกรรมที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บําบัดน้ําเสียพลังงาน
แสงอาทิตย ์

    6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 26,400,000 

กิจกรรมที่ 2 
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา 
 
 

    1,700,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,900,000 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 

7,400,000 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

กิจกรรมที ่3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา  

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

กิจกรรมที่ 4 
ติดตามและประเมินผล 

    100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

3. โครงการจัดการส่ิงกีด
ขวางทางนํ้าในแม่นํ้าสาย
หลักแบบมีส่วนร่วม 

รักษาคุณภาพ
นํ้าและ
ส่ิงแวดล้อมใน
แม่นํ้าสายหลัก 

1 
(กลุ่ม

จังหวัด) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

ศูนย์ ปภ.เขต 
16 ชัยนาท 
ร่วมกับ สนง.
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
4 จังหวัด
สนง.โยธา 
ธิการและ 
ผังเมือง
จังหวัด  
4 จังหวัด
และ
หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง 
4 จังหวัด 

45,000,000 17,000,000 3,000,000 3,000,000 68,000,000 

กิจกรรมที ่1 
กําจัดวัชพืชและผักตบชวา 
 

    3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 

กิจกรรมที ่2 
จัดซ้ือเรือกําจัดผักตบชวา
และวัชพืช 

    42,000,000 14,000,000   56,000,000 

โครงการท่ีจังหวัดต้องการขอกระทรวง/กรม(F2) 1,616,019,200 1,570,745,200 962,395,200 896,474,700 5,045,634,300 

1. โครงการซ่อมแซม
โครงการชลประทาน 
โครงการชลประทานลพบุรี 
ต.เขาพระงามอ.เมือง       
จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000    
68,000,000  

2. โครงการบํารุงรักษาและ
บริหารการส่งน้ําโครงการ
ชลประทานลพบุรี      
ต.เขาแหลม อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 
 
 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

2,449,200 2,449,200 2,449,200 2,449,200    9,796,800  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

3. โครงการซ่อมแซม
โครงการชลประทานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตาม
ข้อเสนอของเกษตรกรในเขต
จังหวัดลพบุรีต.เขาพระงาม 
อ.เมือง จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

320,000 320,000 320,000 320,000    
1,280,000  

4. โครงการบํารุงรักษาทาง
ลําเลียงใหญ่โครงการ
ชลประทานลพบุรี 
 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

320,000 326,000 326,000 326,000    
1,298,000  

5. โครงการปรับปรุงฝายวัง
แขมโครงการอ่างเก็บน้ําห้วย
ใหญ่(วังแขม) ต.สระโบสถ์ 
 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

10,000,000          
10,000,000  

5. โครงการสถานีสูบน้ําแก่ง
ผักกูดพร้อมระบบส่งน้ําต.
แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง  
จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

70,000,000          
70,000,000  

7. โครงการปรับปรุงคลอง
สายใหญ่ฝั่งขวาโครงการอ่าง
เก็บน้ําห้วยใหญ่(วังแขม) 
 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์  
จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

  20,000,000        
20,000,000  

8. โครงการสถานีสูบน้ํา
กลางคลองสระตาแววพร้อม
ระบบส่งน้ําต.พุคา 
 อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

  10,000,000        
10,000,000  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

9. โครงการสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าบ้านท่ามะนาวพร้อม
ระบบส่งน้ําต.ท่ามะนาว 
 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
ลพบุรี 

  35,000,000        
35,000,000  

10. โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ําและระบบระบายนํ้าเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งชยันาท 
กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ํา 
และระบบระบายน้ํา เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน 
ในจังหวัด
ชัยนาทและ
ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
เขต  16  
ชัยนาท 

1,011,630,000 951,350,000 458,000,000 392,000,000 2,812,980,000 

11. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําและ
ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชนกิจกรรมก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําและ
ระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชน 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

สํานักงาน
โยธาธิการ 
และผังเมือง
จังหวัด
ชัยนาท 

478,000,000 478,000,000 478,000,000 478,079,500 1,912,079,500 

12. โครงการขุดลอก 
หนองยายล้ําพร้อมอาคาร
ประกอบตําบลอินทประมูล 
อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัด
อ่างทอง 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

10,000,000    10,000,000 

13. ขุดลอกหนองระดํา 
พร้อมอาคารประกอบ  
ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง 

จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
ระบบส่งน้ํา 
และระบบ
ระบายนํ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง 

10,000,000    10,000,000 

14. โครงการกําจัดสิ่งกีด
ขวางทางน้ําในแหล่งน้ํา 
และแม่น้ําสายหลัก 
กิจกรรมหลัก การกําจัด
ผักตบชวาจากแม่น้ําลําคลอง 

รักษาคุณภาพ
น้ําและ
สิ่งแวดล้อมใน
แม่น้ําสายหลัก 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

โครงการ 
ส่งน้ําและ
บํารุงรักษา
เจ้าพระยา,  
กรมเจ้าท่า,  
สํานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 25,200,000 
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บญัชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณดาํเนนิการ (๑2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /

โครงการ 
(๘) 

กลยุทธ์ แหล่ง  
งปม. 

(๙) 

ผลผลิต 
 

(๑๐) 

หน่วย
ดําเนินการ 

(๑1) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ชัยนาท 
15. โครงการป้องกันและ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแม่น้ํา
สายหลักและคลองสาขา 
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

รักษาคุณภาพ
น้ําและ
สิ่งแวดล้อมใน
แม่น้ําสายหลัก 

2 
(กระทรวง/

กรม) 

3 
(ด้าน

ทรัพยากร) 

สํานักงาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ชัยนาท 

 50,000,000   50,000,000 

งบกลุ่มจังหวัด 256,900,000 150,300,000 89,100,000 94,200,000 590,500,000 
งบกระทรวง/กรม 1,616,019,200 1,570,745,200 962,395,200 896,474,700 5,045,634,300 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 1,872,919,200 1,721,045,200 1,051,495,200 990,674,700 5,636,134,300 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

    5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

รวมงบกลุ่มจังหวัด 656,861,375 513,783,375 452,583,375 457,683,375 2,080,911,500 
รวมงบกระทรวง/กรม 1,889,658,200 1,792,045,200 1,172,195,200 1,097,774,700 5,951,673,300 

รวมท้ัง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2,546,519,575 2,305,828,575 1,624,778,575 1,555,458,075 8,032,584,800 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการตลาด ระบบ Logistics และการผลติอาหารปลอดภัย 
กลยุทธ์      1.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2.ส่งเสริมการผลติสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานเชงิธุรกิจ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  ยกระดบัการพฒันาการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลติอาหารปลอดภยัให้ได้

มาตรฐาน 
2.ความสําคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตผุล 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี 
และอ่างทอง มีพ้ืนที่ทําการเกษตรรวม 3,600,000 ไร่ แนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดได้กําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งอาหาร
ปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ปัญหาสําคัญของการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา คือ 
กระบวนการผลิตยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดการคุณภาพ GAP 
(Good Agricultural Practice) จํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GAP ยังมีจํานวนน้อย ดังน้ันภาครัฐจึงเพ่ิมบทบาทในการให้ความรู้
และการตัดสินใจลดการใช้ปุ๋ย/สารเคมีและส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย/สารอินทรีย์
ชีวภาพในการผลิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในการปฏิบัติตาม GAP ให้มากข้ึน โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังคงต้องดําเนินการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้
ได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป แต่ในปี 2561 การพัฒนาภาคการเกษตรจะยึด
การตลาดนําการผลิตเน่ืองจากการเปิดเสรีด้านการค้าระหว่างสมาชิก AEC 
ตลาดขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นดังน้ันการพัฒนาภาคการเกษตร จึงจําเป็นต้อง
พัฒนาสินค้าเกษตรที่ตลาดมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น โดยกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ได้กําหนดสินค้าเกษตรที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ข้าว แพะ และปลานํ้าจืด เพ่ือนําสินค้าเกษตรดังกล่าวมาพัฒนาอย่างมี
ทิศทางเป็นไปตามความต้องการของตลาดต่อไป  
 ดังน้ันกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ จัดทําโครงการ “ยกระดับ
การพัฒนาการตลาดและเพ่ิมมูลค่าการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน”
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิต พืช ประมงและปศุสัตว์ ให้มี
คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตลอดจนเช่ือมโยงเครือข่ายผลผลิต
มาตรฐานกับแหล่งจําหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

แบบ กจ.1-1  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
ความปลอดภัยของอาหาร โดยพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบ Good 
Agricultural Practice (GAP) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษา
ระบบนิเวศเช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ 
เสริมสร้างการความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเร่ืองของการรวมกลุ่ม และพัฒนา
ช่องทางการจําหน่ายให้หลากหลายมากข้ึนส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 มีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรตาม
ระบบการจัดกรคุณภาพ (ลดต้นทุนการผลิต) 
2.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

 3.เพ่ือสร้างแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เป็นเครือข่ายรองรับ
ผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บรโิภค
ต่ืนตัวและเข้าถึงแหล่งจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย 
4.เพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดภายในและภายนอกประเทศตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพแหล่งจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่
ยอมรับ 

4. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 1.เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน GAP ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสตัว์ 
2.เกิดการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรทาํให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหมใ่นรูปลักษณ์
ต่างๆมากขึ้น 
3.เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายแหล่งผลิตและแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และ
จังหวัดใกล้เคียง 

5. ตวัชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 1.จํานวนแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
   -ด้านพืช (ข้าว) จํานวน 2400 แปลง 
  -ด้านปศุสัตว์ (แพะ) จํานวน 40 ฟาร์ม 
  -ด้านประมง (ปลาน้ําจืด) จาํนวน 200 ฟาร์ม 
2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
(ข้าว)เป้าหมายร้อยละ 3 
 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์
ความพร้อมของโครงการ 

6.1 ความเชือ่มโยง 
6.1.1 ความเชื่อมโยงกบัประเด็นยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/กลยุทธ ์
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการตลาดระบบ Logistics  

และการผลติอาหารปลอดภยั 
เป้าประสงค ์ 1.เพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
                  2.สนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้รับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์  1.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 2.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานเชิงธุรกิจ 

7. ระยะเวลาดําเนนิโครงการ ปีงบประมาณ 2561-2564 
8.กิจกรรมที่สาํคญัของโครงการ  
 1. ส่งเสริมการผลติข้าวปลอดภัยเชิงธรุกิจในพืน้ที่การเกษตรทีเ่หมาะสม 

-ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลติข้าวให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน600 ไร่ 
- การถ่ายทอดความรู้การผลติข้าวปลอดภัยให้แก่เกษตรกร700ราย 
-สนับสนุนการตรวจรับรองแปลง 
งบประมาณ              44,587,000บาท 
หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัด 4 จังหวัด 

 2.ส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งแพะตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเชิง
ธุรกิจและส่งออก  
-ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ฝึกอบรม) 
-ส่งเสริมและสร้างระบบมาตรฐานการผลิตแพะและการปรับปรุงคุณภาพ
อาหารสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและลดต้นทุนการผลติ 
-การเช่ือมโยงช่องทางตลาดและธุรกิจค้าแพะเพ่ือการส่งออก 
งบประมาณ           48,000,000 บาท 
หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 4 จังหวัด 
 

 3.ยกระดบัการตลาด การเพาะเลี้ยง การแปรรปูสตัว์น้ําสู่มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยและพฒันาแหล่งน้าํสูค่วามย่ังยืน 
 - พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยด้าน
ประมง กิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมฟาร์มเพาะอนุบาลอนุบาลและเลี้ยงสัตว์
นํ้าสู่มาตรฐาน 
-พัฒนาศักยภาพการแปรรูปสตัว์นํ้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 4 กลุ่ม 
- พัฒนาแหล่งนํ้าสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน  
-พัฒนาตลาดจําหน่ายสินค้าสัตว์นํ้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
งบประมาณ           108,137,200 บาท 
หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานประมงจังหวัด 4 จังหวัด 
 

 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งใหแ้กก่ลุ่มเกษตรกร  
-พัฒนาการตลาดในเกษตรแปลงใหญ่โดยวิถีสหกรณ์ (จ้างเหมาจัดงาน Event 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ข้าว และสินคา้เกษตรปลอดภัย 4 จังหวัด) 
งบประมาณ            32,752,400 บาท 
หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด 

 5. ส่งเสริมและรบัรองแหล่งจําหนา่ยสนิคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 
-ส่งเสริมและรบัรองแหล่งจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q 
-รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
-เพ่ิมช่องทางทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยและกลุ่ม
วิสาหกิจ 
-พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสู่การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

งบประมาณ           22,056,900 บาท 

หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด 
 

 6.พฒันาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางดา้นการตลาดและ
เชื่อมโยงการตลาดกบัภูมิภาค   
-สร้างภาพลักษณ์และปรับปรุงพัฒนาจุดจําหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัย 
-เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า 

งบประมาณ           32,000,000 บาท 

หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 4 จังหวัด 
 

   7.บรหิารจัดการโครงการ 
งบประมาณ           3,200,000 บาท 
หน่วยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistic และการผลิตอาหารปลอดภัย 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบ Logistic เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งผลิตไปสู่ตลาด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าและขนส่งของกลุ่ม

จังหวัด (Logistics) 
๒.  ความสาํคญัของโครงการ 
หลกัการและเหตผุล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ใหค้วามสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคด้านการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าและการลงทนุ ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ต้องการยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหาร
ปลอดภัย จึงจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก 
ปลอดภัย และเขื่อมโยงกัน เพ่ือกระจายสินค้าหรือรวบรวมสินค้า โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี 
ชัยนาท และอ่างทอง 
     เส้นทางสัญจรในกลุ่มจังหวัด เป็นพ้ืนที่ริมคลองชลประทาน มีสภาพผิว
จราจรชํารุดและไหล่ทางแคบ ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม และนํ้าแล้งทําให้
เกิดการทรุดตัว ชํารุดเสียหายมาก ทําให้การขนส่งและการสัญจรใน
ชีวิตประจําวันไม่สะดวก ทําให้เสียเวลาและสูญเสียพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการผลิตและขนส่งเพ่ิมขึน้ อันจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  3.1 เพ่ือพัฒนาระบบ Logistics ในพ้ืนที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 
เช่ือมโยงสู่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียง 
3.2 เพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
1.3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตสนิค้าเกษตรและลดรายจ่ายของเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรม 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ 
  

1.มีถนนสภาพดีตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สําหรับใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร เช่ือมโยงระหว่างจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ
อ่างทอง จํานวน 4 สายทาง  
2. จํานวนพ้ืนที่การเกษตรทีไ่ด้รับประโยชน์จากการพัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางการขนส่งผลผลิตการเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ ผลผลิต เส้นทางได้รับการพัฒนา 4 สายทาง 

ผลลัพท ์การขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนพลังงานการขนส่ง 
6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหาร
ปลอดภัย 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบ Logistics สินคา้และบริการทีไ่ด้มาตรฐาน 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเช่ือมโยงแหล่งผลิตไปสู่ตลาด 

7.  ระยะเวลา  ระยะเวลา......6........เดือน (เริ่มต้นเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2560  สิ้นสุดเดือน  
มิถุนายน พ.ศ.2561) 

8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑  กิจกรรมหลกัที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.3028 – บ.เขาสาริกา ต.บางพ่ึง,  
ต.สนามแจง, ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
38,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 
พลังงานจังหวัดลพบุร ี

8.๒  กิจกรรมหลกัที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ไผ่ใหญ ่– บ.จันเสน ต.ไผ่ใหญ่, ต.จันเสน  
อ.บ้านหมี่, อ.ตาคลี จ.ลพบุร ี
20,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 
พลังงานจังหวัดลพบุร ี

8.3กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย แยก ทล.2256 – บ.วังม่วง ต.ท่าหลวง,  
ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
10,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 
พลังงานจังหวัดลพบุร ี

8.4  กิจกรรมหลกัที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงและฟ้ืนฟูถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก  สายบ้านหนองเด่ิน – เขาดิน  
ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
21,075,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท 
พลังงานจังหวัดลพบุร ี
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการตลาดระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย 
กลยุทธท์ี๔่ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตอาหารปลอดภัย 
 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนา
แปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย 

๒.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี 
และอ่างทอง เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์ ความเข้มของแสงมีศักยภาพมากในการ
นํามาใช้เป็นพลังงานทางเลือก  ในกระบวนการผลิตสําหรับภาคส่วน
ต่างๆ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ได้กําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งปลูกข้าว
ปลอดภัยจากสารพิษ เพ่ือเลี้ยงประชากรภายในประเทศและส่งขาย
ต่าง ประเทศ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องประสบกับปัญหา
ผลผลิตตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นเน่ืองจากภาวะขาดแคลนนํ้าในช่วง
หน้าแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องสูบนํ้า (แบบ
ท่อพญานาค) ทําให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงเพ่ิม
สูงขึ้นตามไปด้วย แนวทางหน่ึงที่จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
การสูบนํ้าเข้าพ้ืนที่ทํานา ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม
ให้กับกลุ่มเกษตรปลอดภัยหรือพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีลักษณะเป็นนา
แปลงใหญ่เพ่ือมุ่งเน้นให้ประโยชน์เกิดกับกลุ่มเกษตรกรตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการลดต้นทุนการ
ผลิตและการเพ่ิมมาตรฐานกระบวนการผลิตในการปลูกข้าวซึ่งจะ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาในระยะยาวได้ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงในการสูบนํ้าให้กลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่นาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย 
2) เพ่ือสร้างต้นแบบการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการ
สูบนํ้าในพ้ืนที่นาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย 
3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด  
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หัวข้อ รายละเอียด 
ในพ้ืนที่นาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

ร้อยละที่ลดลงของค่าใช้จ่ายในการสูบนํ้าของกลุ่มเกษตรกร (ลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐) 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑.ค่าใช้จ่ายในการสูบนํ้าของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่นาแปลงใหญ่ลดลง 
๒.เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน ก่อให้เกิดรายได้จากการที่มีผู้เข้า  
เย่ียมชม 
 

6.  ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
  

มีความเ ช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการตลาดระบบ 
Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัยกลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตอาหารปลอดภัย 
 

7.  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สนับสนุนเทคโนโลยีสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

99,200,000 บาท 

สํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี 

สํานักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
สํานักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการตลาดระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย 
กลยุทธท์ี๔่ พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตอาหารปลอดภัย 

หัวขอ้ รายละเอยีด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/

กลุ่มเกษตรกร 
๒.  ความสําคญัของ
โครงการ หลกัการและ
เหตผุล 

ปัจจุบัน ต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตสําหรับภาคส่วนต่างๆ    มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับความเส่ียงในการขาดทุน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก
นั้น แนวทางหน่ึงที่จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มดังกล่าวคือ การส่งเสริมให้มีการ
ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในการกระบวนการผลิต เช่น การใช้ระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  การใช้เตา LPG ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น นอกจากการส่งเสริม
ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วยังเป็นการเพ่ิมมาตรฐานการผลิต เช่น ความ
สะอาดและปลอดภัยของสินค้า ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถจําหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดของผู้ประกอบการราย
ย่อยได้ 

๓.  วัตถปุระสงคข์อง
โครงการ 

๑.เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตให้กับชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตความสะอาด และปลอดภัยของสินค้า 

4.  ตัวชีว้ัดความสําเร็จของ
โครงการ  

ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต (ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐) 

5. ผลผลติ/ผลลัพธ ์ ๑.ต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร
ลดลง 
2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดของกลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มเกษตรกร 

6.  ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์  

มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาการตลาดระบบ Logistics และการผลิตอาหาร
ปลอดภัยกลยุทธ์ที่๔พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตอาหารปลอดภัย 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 8.กิจกรรมหลกัของโครงการ   

8.๑  กจิกรรมหลกัที่ 1     
      งบประมาณ   
     ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงานในกระบวนการผลิต 
งบประมาณ  16,000,000 บาท 
สํานักงานพลังงานจังหวดัลพบุร ี
สํานักงานพลังงานจังหวดัสิงห์บรุี  
 สํานักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท    สํานักงานพลังงานจงัหวดัอ่างทอง 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
                             และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ 1. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

   
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก 
๒.  ความสาํคญัของโครงการหลกัการและ
เหตุผล 

      ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน  เป้าหมายที่ 2 การสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนาภาคบริการ
และการท่องเท่ียว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริม
การลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
     คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในภาคบริการได้เน้นให้ธุรกิจ
บริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น 
และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางการลงทุน และการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  
ตลอดจนส่งเสริมประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง และ มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุก
ระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
การท่องเท่ียวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าสถานการณ์
ความไม่แน่นอนทั้งจากผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติโรคระบาด และการ
ปรับตัวของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้นตลอดจนความไม่แน่นอนทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ล้วนแต่เป็น
ปัจจัยลบต่อการท่องเท่ียวแต่แนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวจาก
ทั่ ว โลกยังคงเพิ่ มขึ้ นอ ย่าง ต่อเ น่ือง  องค์การการท่องเที่ ยวโลก 
(WorldTourism Organization:UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจํานวน
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หัวข้อ รายละเอียด 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมท้ังสิ้นประมาณ 
900-920 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3-4 ในทุกปีและก่อให้เกิด
รายได้ด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ870-880 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีประเทศจีนเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันการ
ฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวของโลก องค์การการท่องเท่ียวโลกประมาณ
การว่าภายในปีพ.ศ.2563 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง 1,561ล้าน
คนโดยที่มีอัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 
ต่อปี  
     การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว พฤติกรรมผู้บริโภค
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ไ ป ต า ม ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ต ก ตํ่ า  ส่ ง ผ ล 
ใ ห้ นักท่อง เที่ ยว ใ ช้จ่ าย ด้านการท่อง เ ท่ียวอย่างระมัดระ วัง  
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่ามากขึ้น ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กล
ยุท ธ์ ด้ านราคา เพื่ อ ดึ งความสนใจของตลาด นักท่ อ ง เที่ ย ว 
ที่หดตัวลง ทําให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางมากข้ึน ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการจอง/ซื้อ
สินค้าและบริการท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง นิยมเดินทางท่องเที่ยว
ระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศหรือภายใน
ภูมิภาคเดียวกันมากขึ้นนักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่สนใจการ
ท่องเที่ ยวในความสนใจพิ เศษ  เ ช่นการท่องเที่ ยว เ ชิ ง นิ เวศ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาก
ขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษมีแนวโน้มขยายตัวซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะ
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 
เข้าถึงแก่นแท้ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งต้องการสัมผัส
ธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ เน้นกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญกับความปลอดภัย  
      การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสักของกลุ่ม
จังหวัด ได้บ่งบอกตัวตนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ได้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่นําเสนอ
องค์ความรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวจากสภาพ
ความเป็นอยู่ของวิถีชุมชน ชาติพันธ์ุประเพณีและวัฒนธรรม พร้อม
ทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มนํ้าเจ้าพระยา–ป่าสัก  ในชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ความมีคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยังคงเหลือไว้
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หัวข้อ รายละเอียด 
จนถึงปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะการเน้นท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยที่มีชีวิต ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่สําคัญ
และสวยงามเพียงอย่างเดียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปเที่ยวชม และเก็บความภาคภูมิใจ ความรู้ได้ตาม
อัธยาศัยเหมือนตําราหนังสือที่มีชีวิตอีกทั้งการสร้างเครือข่ายกับทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ระหว่างชุมชนภายใน และภายนอกจังหวัดเป็นสิ่งจําเป็น นอกจาก
จะส่งผลต่อนักท่องเท่ียวแล้ว ยังเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยัง
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองในเขตจังหวัด
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อ่ืนๆ ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลดีต่อการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนใน
ท้องถิ่น 
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงเห็นว่าควรส่งเสริมและ
บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อย่างย่ังยืน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคล่องตัวโดยการสร้าง
โอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตลุ่มนํ้าตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถี
ไทยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 
อ่างทอง) ให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐานและมีความเช่ือมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด /และหรือเช่ือมโยงไปยังจังหวัดอ่ืนๆ/
ข้ามกลุ่มจังหวัดได้  
3. เ พ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดภาวการณ์ท่องเที่ยวเป็น 
หมู่คณะ และลดสภาวะโลกร้อนจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงอย่างไม่
คุ้มค่าและท่องเที่ยวในเมืองไทยมากเพ่ิมขึ้น 
4. เพ่ือพัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในแหล่ง
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเชื่อมั่นและเกิดความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว 
วิถีไทย 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน (อย่างน้อย  
4 แหล่ง/ปี) 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 
2. นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน2 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมืองฯ)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
ที่สอดคล้องกับแผนชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแนวทาง
การพัฒนาภาคกลาง ข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาเมือง ข้อ 4 
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจาย
รายได้ให้คนในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 
- กลยุทธ์  
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

5) นโยบายสาํคญัหรืออ่ืนๆ ฯลฯ 
             - ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
วิถีเกษตร เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย  
โดยกระทรวงมหาดไทย 
ความพร้อมของโครงการ 
สามารถดําเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา พ.ศ.2561 – 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑  กิจกรรมหลกัที่ 1สืบสานการเรียนรู้วิถี
ชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ 
- งบประมาณ  48  ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานวัฒนธรรม  
4 จังหวัด 

ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา แหล่งเรียนรู้หรอืศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุ  ให้มี
การอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถชีีวิตความเป็นอยู่ของ
กลุ่มชาติพันธ์ุให้คงอยู่ และยงัคงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ต่อไป 

8.๒  กิจกรรมหลกัที่ 2พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเส้นทางวิถีพุทธ 
- งบประมาณ  196 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
1. สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 4 
จังหวัด 
2. แขวงทางหลวงชนบท 4 จังหวัด 
3. สํานักงานพระพุทธศาสนา 4 จังหวัด 

พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์วัด สิ่งอํานวยความสะดวก และเส้นทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานสากลใน
ด้านต่างๆ ทั้งการอํานวยความสะดวกเรื่องห้องนํ้าสาธารณะ 
ทางเดิน และการบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มีความสนใจมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเพ่ิมมาก
ย่ิงขึ้น 

8.3กิจกรรมหลักที่ 3พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
- งบประมาณ  147.403 ลา้นบาท 
- ผู้รับผิดชอบสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด  
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. สํานักงานพัฒนาชุมชน 4 จังหวัด 
2. สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 4จังหวัด 

ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีการอนุรักษ์และรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้คงอยู่ และยังคงอัตลักษณ์ของกลุ่มจงัหวัดภาค
กลางตอนบน 2 ต่อไป 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ 4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
๒.  ความสําคญัของโครงการหลกัการและ
เหตุผล 

       ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน  เป้าหมายที่ 2 การสร้าง  
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนา  
ภาคบริการและการท่องเท่ียว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการ
ผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการ
และการท่องเท่ียว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 
     คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในภาคบริการได้เน้นให้ธุรกิจ
บริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น 
และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางการลงทุน และการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  
ตลอดจนส่งเสริมประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง และ มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ
อย่างสมดุลมีเสถียรภาพและย่ังยืน การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเ น่ือง  ถึงแม้ ว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั้ งจาก
ผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติโรคระบาด และการปรับตัวของราคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่สูงขึ้นตลอดจนความไม่แน่นอนทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ล้วนแต่เป็นปัจจัยลบต่อการ
ท่องเท่ียวแต่แนวโน้มของจํานวนนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกยังคง
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง องค์การการท่องเท่ียวโลก (WorldTourism 
Organization:UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนนักท่องเท่ียวที่
เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นประมาณ 900-920 
ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3-4 ในทุกปีและก่อให้เกิดรายได้ด้านการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 870-880 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
มีประเทศจีนเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันการฟ้ืนตัวของการ
ท่องเที่ยวของโลก องค์การการท่องเท่ียวโลกประมาณการว่าภายในปี 
พ.ศ.2563 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง 1,561ล้านคนโดยท่ีมีอัตรา
การเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี 
      การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ส่งผล 
ให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง  
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่ามากขึน้ ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กล
ยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยว 
ที่หดตัวลง ทําให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางมากข้ึน ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการจอง/ซื้อ
สินค้าและบริการท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง นิยมเดินทางท่องเที่ยว
ระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายใน
ภูมิภาคเดียวกันมากขึ้นนักทอ่งเที่ยวยังมีแนวโน้มที่สนใจการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาก
ขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษมีแนวโน้มขยายตัวซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะ
เรียนรู้และได้รบัประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง 
เข้าถึงแก่นแทข้องวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งต้องการสัมผสั
ธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญกับความปลอดภัย 
       กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงควรส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุก เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และ
สร้างกลุ่มนักทอ่งเที่ยวใหม่ๆเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 และการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านสื่อ Social Media 
ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างมากจะเห็นได้จากยอดผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
ที่เพ่ิมขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงรุก 
ดึงตลาดนักท่องเที่ยวเข้าสู่กลุ่มจังหวัด 
2.เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  
ร้อยละ 5 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน2 
2. นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมืองฯ)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
ที่สอดคล้องกับแผนชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแนวทาง
การพัฒนาภาคกลาง ข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาเมือง ข้อ 4 
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจาย
รายได้ให้คนในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 
2. เช่ือมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็น

ระบบ 
- กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

5) นโยบายสาํคญัหรืออ่ืนๆ ฯลฯ 
- ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีเกษตร 

เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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- การขับเคลื่อนการดําเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย โดย

กระทรวงมหาดไทย 
ความพร้อมของโครงการ สามารถดําเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 – 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑  กิจกรรมที่ 1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
Social network/เอกสารแผ่นพับ คู่มือ /
วิทยุ/โทรทัศน์  
- งบประมาณ  24 ล้านบาท 
- ผูร้ับผิดชอบ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
4 จังหวัด 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ Social network/เอกสารแผ่นพับ คู่มือ /
วิทยุ/โทรทัศน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ให้มีสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักสถานที่ท่องเท่ียวใน
พ้ืนที่อย่างแพร่หลาย 

8.2กิจกรรมที ่ 2Consumer fair ส่งเสริม
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
- งบประมาณ  20 ล้านบาท 
- ผูร้ับผิดชอบ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมConsumer fair ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 โดยจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ทํากิจกรรมและท่องเที่ยวตามเส้นทาง
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และทําธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกัน 

8.3กิจกรรมที ่3 Road Show  
การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP  
- งบประมาณ  40 ล้านบาท 
- ผูร้ับผิดชอบ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมRoad Show การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการ และการ
แสดงสินค้า ทีส่่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 นอกพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด 

8.4กิจกรรมที ่ 4  จัด Agent fam trip / 
Media fam trip 
- งบประมาณ  4 ล้านบาท 
- ผูร้ับผิดชอบ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรม Agent fam trip / Media fam trip ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว นําแผนการท่องเที่ยวมาแลกเปลีย่นความรู้
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งนํามาประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุม่นักทอ่งเที่ยวใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  

8.5กิจกรรมที ่5 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวผ่านระบบขนส่งมวลชน 
(รถไฟฟ้า/รถทวัร์/รถเมล์/รถตู้กทม.และใน 
4 จังหวัด) 
- งบประมาณ  16 ล้านบาท 
- ผูร้ับผิดชอบ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
4 จังหวัด 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ผ่านระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า/รถทัวร์/รถเมล์/รถตู้กทม.และใน 
4 จังหวัด)  เพ่ือสร้างการรับรู้ และสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
หลากหลายมากย่ิงขึ้น 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ 2. พัฒนาและเช่ือมโยงกิจกรรมและบริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและเช่ือมโยงกิจรรมเพ่ือสร้างดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๒.  ความสาํคญัของโครงการหลกัการและ
เหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน  เป้าหมายที่ 2 การสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนาภาค
บริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาค
การผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาค
บริการและการท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียว 
     คณะรฐัมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในภาคบริการได้
เน้นให้ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพให้สูงขึ้น และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการ
ให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  ตลอดจนสง่เสริมประเทศไทยมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และ มุ่งประโยชน์ส่วน
ร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการมีสว่นร่วมของประชาชน 
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทัง้จากผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติโรค
ระบาด และการปรับตัวของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้นตลอดจน
ความไม่แน่นอนท้ังในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของหลาย
ประเทศทั่วโลก ล้วนแต่เป็นปัจจัยลบต่อการท่องเที่ยว 
แต่แนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง องค์การการท่องเที่ยวโลก (WorldTourism 
Organization:UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนนักท่องเท่ียวที่
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เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นประมาณ 900-920 
ล้านคน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3-4 ในทุกปีและก่อให้เกิดรายได้ด้าน
การท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 870-880 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยมปีระเทศจีนเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันการฟ้ืน
ตัวของการท่องเที่ยวของโลก องค์การการท่องเที่ยวโลกประมาณ
การว่าภายในปีพ.ศ.2563 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง 1,561
ล้านคนโดยที่มอัีตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อย
ละ 4.1 ต่อปี  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรมผู้บรโิภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่า 
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง  
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่ามากขึน้ ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้
กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยว 
ที่หดตัวลง ทําให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางมากข้ึน ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการ
จอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง นิยม
เดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้นนักท่องเที่ยว
ยังมีแนวโน้มทีส่นใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียว
เชิงผจญภัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากข้ึนส่งผลใหก้ารท่องเที่ยวในความ
สนใจพิเศษมแีนวโน้มขยายตัวซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง เข้าถึงแก่นแท้
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งต้องการสัมผสัธรรมชาติที่
บริสุทธ์ิ เน้นกิจกรรมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับ
ความปลอดภัย 
      ดังน้ันการพัฒนาและเช่ือมโยงกิจรรมเพ่ือสร้างดึงดูด
นักท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 จึงมีความสาํคัญและควรได้รับการส่งเสริมอย่าง
ต่อเน่ือง และให้มีกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว และสร้างกลุ่มนักท่องเทีย่วใหม่ๆเข้ามา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน 2 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  
ร้อยละ 5 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 
เพ่ิมขึ้น 
2. จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเย่ียมเยือนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ  

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมืองฯ)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ที่
สอดคล้องกับแผนชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแนวทาง
การพัฒนาภาคกลาง ข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาเมือง ข้อ 4 
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือ
กระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2. เช่ือมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่าง

เป็นระบบ 
- กลยุทธ์  
พัฒนาและเช่ือมโยงกิจกรรมและบริการท่องเท่ียวกลุ่ม

จังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 
5) นโยบายสาํคญัหรืออ่ืนๆ ฯลฯ 

- ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
เกษตร เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- การขับเคลื่อนการดําเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย โดย
กระทรวงมหาดไทย 
ความพร้อมของโครงการ 
สามารถดําเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑  กิจกรรมที่ 1 งานสืบสานเร่ืองราวเช่ือมโยง
วีรชนปกป้องแผ่นดิน 
- งบประมาณ  56 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 4 
จังหวัด 

จัดกิจกรรมเกีย่วกับงานสืบสานเรื่องราวเช่ือมโยงวีรชนปกป้อง
แผ่นดินของกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยจัดกิจกรรมที่
เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของวีรชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ในอดีต ซึ่งจะเป็นการสืบสาน เผยแพรแ่ละสง่เสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ต่อไป                  

8.2  กิจกรรมที่ 2  จัดงานมนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่ม
เจ้าพระยา-ป่าสัก 4 จังหวัด  
- งบประมาณ  32 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 4 
จังหวัด 

จัดงานมนต์เสน่ห์วิถีไทยลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก 4 จังหวัด  โดยจัด
กิจกรรม นิทรรศการ สาธิตและจําหน่ายสินค้าของชุมชน 
ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีไทยของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

8.3  กิจกรรมที่ 3  จัดแรลลีเ่ช่ือมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
- งบประมาณ  24 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 4 
จังหวัด 

จัดแรลลี่เช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน 2  โดยจัดแรลลี่รถยนต์ครอบครัวเพ่ือการท่องเที่ยวและ
แรลลีจ่ักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวตามเส้นทางเช่ือมโยงท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง
เส้นทางแรลลี ่
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4  กิจกรรมที่ 4  จัดงานรําลึกประพาสต้นล้น
เกล้ารัชกาลที่ 5 
- งบประมาณ  40 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดงานรําลึกประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ในพ้ืนทีท่รงเสด็จ 
ประพาสในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี  ชัยนาท โดยจัด
กิจกรรม นิทรรศการ ย้อนรําลึกถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่
รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

8.5  กิจกรรมที่ 5  มหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2     
- งบประมาณ  32 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 4 จังหวัด 

จัดงานมหกรรมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการ สาธิต ฝึกอาชีพและ
จําหน่ายสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของกลุ่มชาติพันธ์ุในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งจะ
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติ
พันธ์ุให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการรักษาให้คงอยู่
สืบไป 

8.6  กิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
วิถีชีวิตชุมชน  
- งบประมาณ  8  ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางวิถีชีวิตชุมชน ทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต การเกษตร และวัฒนธรรม  

8.7  กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วรรณคดีรามเกียรต์ิ  
- งบประมาณ  6  ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววรรณคดีรามเกียรต์ิ โดยเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการย้อนรอยและสืบสานเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม     
                             และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์  3.พัฒนาและเช่ือมโยงกิจกรรมและบริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 
  5.พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านการ

ท่องเที่ยว 
๒.  ความสาํคญัของโครงการหลกัการและ
เหตุผล 

       การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รฐับาลจึงให้
ความสําคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือ
ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศไทยได้
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั้งตลาดใน
ประเทศและทัว่โลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพ่ิมมากขึ้น 
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลนืไปกับ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติประกอบกับการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาได้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความสําคัญ ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชน ตลอดจนเป็นโครงการที่ทํา
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากดีขึ้น โดยได้ระบุไว้
ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ 
OTOP และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เช่ือมโยงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการกําหนดนโยบายดังกล่าวส่งผลใหม้ีการ
ใช้ศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ ประเทศไทยได้มกีารริเริ่มและต่อยอดจากการ
ดําเนินงานที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน 
ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเป็นของฝากของที่ระลกึกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีอัตลักษณ์ 
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงต้ังเป้าหมายในการส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุกในภูมิภาค
ทั้ง 4 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้า OTOP 
ที่มีคุณภาพและอัตลักษณ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. มีของฝากของที่ระลึกของกลุ่มจังหวัดที่แสดงความเป็น 
อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  
2. มูลค่ารายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  
ร้อยละ 5 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ร้อยละ 5 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
เพ่ิมขึ้น 
2. รายได้จากการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ  

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมืองฯ)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับแผนชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแนวทาง
การพัฒนาภาคกลาง ข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาเมือง ข้อ 4 
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือ
กระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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- เป้าประสงค์  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2. เช่ือมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่าง

เป็นระบบ 
- กลยุทธ์  
พัฒนาและเช่ือมโยงกิจกรรมและบริการท่องเท่ียวกลุ่ม

จังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 
5. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

5) นโยบายสาํคญัหรืออ่ืนๆ ฯลฯ 
             - ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
วิถีเกษตร เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย  
โดยกระทรวงมหาดไทย 
ความพร้อมของโครงการ  
สามารถดําเนินการได้ทันที เน่ืองจากทุกจังหวัดมีฐานข้อมลูสินค้า 
OTOP ที่มีคุณภาพ 

7.  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ    
8.๑  กิจกรรมที่ 1  มหกรรม Expo 
      - งบประมาณ  60 ล้านบาท 
      - ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานจังหวัด 4 จังหวัด 

จัดงานมหกรรม Expo กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
การเกษตร การส่งเสริมการคา้และการลงทนุ  การจัดงานแสดง
สินค้าจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่  การสาธิตและจําหน่ายสนิค้า
OTOP การจําหน่ายสินค้าเกษตร และเคร่ืองอุปโภคบริโภคราคา
ถูกกว่าท้องตลาด  ตลาดนัดแรงงานและการฝึกอาชีพ  กิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต  ศูนย์อาหารอร่อยของกลุ่มจังหวัด กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเย่ียมชม
สถานที่ท่องเทีย่วประจําจังหวัด 

8.2 กิจกรรมที่ 2  เรื่องเล่าตํานานเมือง
เจ้าพระยา-ป่าสัก 
- งบประมาณ  20 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

- จ้างที่ปรึกษาศึกษาเร่ืองเล่าตํานานเมืองเจ้าพระยา-ป่าสัก  
ตํานานท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ทุกพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมเป็น
เอกสาร ตํารา ความรู้ เก่ียวกับเรื่องเล่า ตํานานเล่าขานต่างๆ  
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- จัดงานเล่าขานตํานานเมืองเจ้าพระยา-ป่าสัก ปีละ 1 ครัง้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการสืบทอดต่อไป 
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8.3 กิจกรรมที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่
ระลึกกลุ่มจังหวัด  
- งบประมาณ  32 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานพัฒนาชุมชน 4 จงัหวัด 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุม่จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาและส่งเสริมการตลาด ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมี
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มจังหวัด 

8.4 กิจกรรมที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญา 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
- งบประมาณ  8 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4 จังหวัด  

จัดกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน 
โดยพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาในด้านโอสถไทยในอดีต 
การแพทย์แผนไทย ใหม้ีการสบืทอดและพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการ

ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๒.  ความสาํคญัของโครงการหลกัการและ
เหตุผล 

      ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน เป้าหมายที่ 2 การสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ได้มีแนวทางการพัฒนาภาคบริการ
และการท่องเทีย่ว โดยเสริมสรา้งขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต สง่เสริม
การลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
     คณะรฐัมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในภาคบริการได้เน้นให้ธุรกิจ
บริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น 
และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางการลงทุน และการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  
ตลอดจนส่งเสริมประเทศไทยมกีารขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง และ มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคญักับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุก
ระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
      การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทัง้จากผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติโรค
ระบาด และการปรับตัวของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้นตลอดจน
ความไม่แน่นอนท้ังในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศ
ทั่วโลก ล้วนแต่เป็นปัจจัยลบต่อการท่องเที่ยว 
แต่แนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่าง
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ต่อเน่ือง องค์การการท่องเที่ยวโลก (WorldTourism 
Organization:UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนนักท่องเท่ียว 
ที่เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นประมาณ  
900-920 ล้านคน เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 3-4 ในทุกปีและก่อใหเ้กิด
รายได้ด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 870-880 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีประเทศจีนเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันการ
ฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวของโลก องค์การการท่องเที่ยวโลกประมาณ
การว่าภายในปีพ.ศ.2563 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง 1,561ล้าน
คนโดยที่มีอัตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 
4.1 ต่อปี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่ามากขึ้น ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้าน
ราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หดตัวลง ทําให้
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึน ใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง นิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจ
เลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกัน
มากขึ้นนักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทอ่งเที่ยว
เชิงศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้นส่งผลให้การท่องเท่ียว
ในความสนใจพิเศษมีแนวโน้มขยายตัวซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเรยีนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เข้าถึงแก่นแท้
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ 
เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับความ
ปลอดภัย ดังน้ันการพัฒนามาตรฐานบุคลากร องค์กร และเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ควรได้รับ
การพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในภาค
บริการท่องเที่ยว เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และผูใ้ช้บริการเกิดความประทับใจกลับมาใช้บริการอีก รวมทัง้
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลบัมา
เที่ยวอีกและมาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร องค์กร และเครือข่ายด้าน

การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของจํานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 
5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. บุคลากร องค์กร และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

มีความเข้มแขง็ มีศักยภาพ พร้อมในการขับเคลื่อน 
2. นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ  

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมืองฯ)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับแผนชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแนวทาง
การพัฒนาภาคกลาง ข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาเมือง ข้อ 4 
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือ
กระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เป้าประสงค์  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2. เช่ือมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่าง

เป็นระบบ 
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- กลยุทธ์  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยว 

5) นโยบายสาํคญัหรืออ่ืนๆ ฯลฯ 
- ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

วิถีเกษตร เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- การขับเคลื่อนการดําเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย  
โดยกระทรวงมหาดไทย 
ความพร้อมของโครงการ  
สามารถดําเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑  กิจกรรมที่ 1  พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชน  
- งบประมาณ  8 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน โดยพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการด้าน
การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 กจิกรรมที่ 2 พัฒนาองค์กรธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 
- งบประมาณ  8 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด  

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SME องค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  
การโรงแรม ทีพั่ก ร้านอาหาร บริษัทนําเทีย่ว ผู้ให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว สมาคม ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการพัฒนารูปแบบ และการใหบ้ริการด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบขององค์กรธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

8.3  กิจกรรมที่ 3  พัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น  
- งบประมาณ  8 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลิตมัคคุเทศก์ทีม่ี
คุณภาพของจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีหลักสูตร
การอบรม คือ หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ต่างประเทศ – เฉพาะ
พ้ืนที่) , หลักสตูรมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น(ไทย- เฉพาะพ้ืนที่), หลกัสูตร
มัคคุเทศก์เฉพาะ(ศิลปวัฒนธรรม),  หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ
(วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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8.4  กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากรอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
- งบประมาณ  8 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
ในการให้บริการด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สามารถให้บรกิารนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.4  กิจกรรมที่ 5  เยาวชนสํานึกรักษ์ถิ่นเกิด 
- งบประมาณ  6 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
4 จังหวัด 

จัดกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ถิ่นเกิด โดยให้เยาวชนเข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้นําความรู้ไป
ใช้ในการให้บรกิารด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสามารถ
ให้บริการนักทอ่งเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์ 2. พัฒนาและเช่ือมโยงกิจกรรมและบริการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาเส้นทางจักรยานเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
๒.  ความสาํคญัของโครงการหลกัการและ
เหตุผล 

      ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน  เป้าหมายที่ 2 การสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  มแีนวทางการพัฒนาภาค
บริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาค
การผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาค
บริการและการท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียว 
      คณะรฐัมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในภาคบริการได้
เน้นให้ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพให้สูงขึ้น และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการ
ให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  ตลอดจนสง่เสริมประเทศไทยมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และมุ่งประโยชน์ส่วน
ร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการมีสว่นร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
      การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทัง้จากผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติโรค
ระบาด และการปรับตัวของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้นตลอดจน
ความไม่แน่นอนท้ังในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของหลาย
ประเทศทั่วโลก ล้วนแต่เป็นปัจจัยลบต่อการท่องเที่ยวแต่
แนวโน้มของจํานวนนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่าง
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ต่อเน่ือง องค์การการท่องเที่ยวโลก (WorldTourism 
Organization:UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นประมาณ 900-920 
ล้านคน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3-4 ในทุกปีและก่อให้เกิดรายได้ด้าน
การท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 870-880 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยมปีระเทศจีนเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันการฟ้ืน
ตัวของการท่องเที่ยวของโลก องค์การการท่องเที่ยวโลกประมาณ
การว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง 1,561 
ล้านคนโดยที่มอัีตราการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 
ร้อยละ 4.1 ต่อปี 
     การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดย
คํานึงถึงความคุ้มค่ามากขึ้น ประกอบกับการที่คู่แข่งหันมาใช้   
กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หด
ตัวลง ทําให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางมากข้ึน ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงในการ
จอง/ซื้อสนิค้าและบริการท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง นิยม
เดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น นักท่องเท่ียว
ยังมีแนวโน้มทีส่นใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ เช่นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
     การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้นส่งผลให้การท่องเทีย่วในความสนใจ
พิเศษมีแนวโน้มขยายตัวสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละคร้ัง เข้าถึงแก่นแท้
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งต้องการสัมผสัธรรมชาติ        
ที่บริสุทธ์ิ เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญ
กับความปลอดภัย 
    กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงได้จัดทําโครงการก่อสร้าง
ถนนที่จะใช้ทําทางจักรยาน โครงการก่อสร้างทางจักรยาน 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 
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2558 ระยะทาง 184.4 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของ  
3 หน่วยงาน คือ กรมทางหลวงชนบท ระยะทาง124.8 กม. 
กรมทางหลวง ระยะทาง 55 กิโลเมตร และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะทาง 5 กิโลเมตรสําหรับแนวเสน้ทาง 
จะพาดผ่าน 5 จังหวัด มีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์บริการการกีฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี มุ่งหน้าสู่ทางหลวง
หมายเลข 3214 (เส้นทางข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี  
มาสิ้นสุดที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเส้นทางน้ีนอกจาก 
จะเป็นทางจักรยานเพ่ือเป็นพ้ืนที่สันทนาการให้ประชาชนได้ใช้
ออกกําลังกายด้วยการป่ันจักรยานแล้วยังเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวของประเทศด้วย เน่ืองจากตลอดเส้นทาง 
ทั้ง5 จังหวัด จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานมากมาย
กระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ 
      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงเลง็เห็นโอกาสในการ
พัฒนาเส้นทางจักรยานเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดย
การเช่ือมโยงไปสู่เส้นทางโครงการก่อสร้างทางจักรยานเฉลิม 
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5 ธันวาคม 2558 
ที่มีเส้นทางผ่านกลุ่มจังหวัดคือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี  
มาสิ้นสุดที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว นักป่ันจักรยาน ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัด เน่ืองจากตลอดเส้นทางทั้ง 5 จังหวัด จะมีแหล่งทอ่งเที่ยว 
ทางโบราณสถานมากมายกระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  จึงจําเป็นต้อง
ทําเส้นทางเช่ือมโยงมายังแหล่งท่องเที่ยวต่าง  ๆ
การพัฒนาเส้นทางจักรยานเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จะเป็นการเช่ือมโยงสถานที่
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทั้งสถานที่ท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถชีีวิตของชุมชนซ่ึงจะ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2และ
สร้างการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 2 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2  
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3. เพ่ือให้ผู้ป่ันจักรยานมีเส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยาน 
เพ่ิมมากขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  
ร้อยละ 5 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. จํานวนเส้นทางจักรยานเพ่ิมมากขึ้น 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2 
เพ่ิมขึ้น 
3. จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเย่ียมเยือนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ  

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมืองฯ)  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับแผนชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแนวทาง
การพัฒนาภาคกลาง ข้อ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาเมือง ข้อ 4 
รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือ
กระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจาก
ฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2. เช่ือมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่าง

เป็นระบบ 
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- กลยุทธ์  
พัฒนาและเช่ือมโยงกิจกรรมและบริการท่องเท่ียวกลุ่ม

จังหวัดเชิงสร้างสรรค์ 
5) นโยบายสาํคญัหรืออ่ืนๆ ฯลฯ 
             - ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
วิถีเกษตร เพ่ือกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร โดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย โดยกระทรวง 
มหาดไทย 
ความพร้อมของโครงการ  สามารถดําเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา พ.ศ.2561 - 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   
8.๑  กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดทาํเส้นทางจักรยาน 
- งบประมาณ  144 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  แขวงทางหลวงชนบท 4 จังหวัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง 4 จังหวัด 

พัฒนาเส้นทางจักรยานเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
โดยการเช่ือมโยงกับเส้นทางโครงการก่อสร้างทางจักรยาน 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 
ที่มีเส้นทางผ่านกลุ่มจังหวัดคือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี  
มาสิ้นสุดที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว นักป่ันจักรยาน ไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ในกลุ่มจังหวัด เน่ืองจากตลอดเส้นทางจะมีแหล่งท่องเที่ยว 
ทางโบราณสถานมากมายกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆจึงจําเป็นต้องทํา
เส้นทางเช่ือมโยงมายังแหล่งท่องเที่ยวต่าง  ๆโดยจัดทําเส้นทาง
จักรยาน พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการบริการและความ
ปลอดภัย จุดชมวิว  

8.๒  กิจกรรมหลกัที่ 2จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
- งบประมาณ  6 ล้านบาท 
- ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 4 
จังหวัด 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้จักรยาน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

- พัฒนา ปรับปรุง ศูนย์จําหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 
ในชุมชน 

- กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง 
- Food Tour 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบ Homestay 
- จัดทําสกู๊ปโปรโมทเส้นทาง 
- เส้นทางในน้ํามปีลาในนามีข้าว แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ ์
- กิจกรรมภาพถ่ายตามเส้นทาง 
- ท่องเที่ยว ป่ันได้ทั้งปี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
โดยจัดกิจกรรมตามสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆตลอดเส้นทางการป่ัน
จักรยาน เพ่ือเป็นการดึงดูด และสร้างความประทับใจใหแ้ก่
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   3  การบรหิารจัดการน้าํแบบบรูณาการ 
กลยุทธ์ จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้าและระบบระบายนํ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าภาคกลางตอนบน2  
อย่างเป็นระบบ 

๒.  ความสาํคญัของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2(จังหวัดชัยนาท, 
สิงห์บุรี , อ่างทองและลพบุร)ีมีความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการ
อุปโภคคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือการเกษตรร้อยละ 40 
ของความต้องการใช้นํ้าทั้งหมดแต่เน่ืองจากปี 2558 จนถงึกลาง
ปี 2559 ประสบปัญหาภัยแล้งและยังเกิดปัญหาอุทกภัยในในฤดู
ฝน อีกทั้งยังคงมีหนองคลอง บึงไม่ได้ขุดลอกเป็นเป็นเวลานาน
ทําให้มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น คลองมสีภาพต้ืนเขินทําให้ไม่
สามารถใช้แหล่งนํ้าได้เต็มศักยภาพในพ้ืนที่ 4 จังหวัดจึง
จําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํ้าที่มอียู่ในพ้ืนที่ทั้ง 4 
จังหวัด ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนสําหรับการเกษตรกรรมทั่วไป
และในพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่รวมทั้งการอุปโภค-บริโภคของ
ราษฎรในเขตพ้ืนที่โครงการ 
2. เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักนํ้า ชะลอการไหลของน้ําและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการไหลของนํ้าซึ่งจะบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
โครงการฯและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ตอนล่าง 
3. เพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพและสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 1.จํานวนแหลง่นํ้าที่ได้รับการพัฒนา (จํานวน 33 แห่ง) 
2.จํานวนพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งนํ้าที่พัฒนา 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ 1. จํานวนพ้ืนที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้นํ้าและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
(ประมาณ 1 หมื่นไร่) 
2.จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องนํ้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค (ประมาณ 5 พันครัวเรือน) 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 
 

- 127 - 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

1) ยุทธศาสตร์ของ คสช. ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติ คสช.และครม.
วันที่ 19 พ.ค.2558) 
กลยทุธท์ี1่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ําอยา่งบรูณาการ 
2) ยุทธศาสตร์บริหารการจัดการทรัพยากรนํ้าพ.ศ.2558-
2569 (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ค.2558) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการตลาดระบบ Logistics  และการผลิต
อาหารปลอดภัย 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑  กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 
 ผู้รับผิดชอบ  

            หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
  

จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้า  จาํนวน 33  แห่ง 
 - พัฒนาแหลง่นํ้าสนับสนุนโครงการเกษตรแปลงใหญ ่
  - เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสมดุลแหล่งนํ้า 
487,300,000 บาท 
 
โครงการชลประทาน ทัง้ 4 จงัหวดั 
โครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 12 
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด    3  การบรหิารจัดการน้าํแบบบรูณาการ  
กลยุทธ์ รักษาคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อมในแม่นํ้าสายหลกั  

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก 
๒.  ความสาํคญัของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันคุณภาพนํ้าแม่นํ้าสายหลักในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าของจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ๒ จัดอยู่ในประเภทที่ ๓ มีคุณภาพนํ้าในระดับ
พอใช้ ค่าออกซิเจนละลายนํ้าประมาณ ๔ – ๖ มก./ล. กล่าวคือ 
เป็นแหล่งนํ้าที่สามารถอุปโภคบริโภคได้ แต่ต้องผ่านการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าก่อน ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรจึงมีความจําเป็น
เร่งด่วนในการปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้ารวมถึง
แม่นํ้าสายหลักให้มีคุณภาพดีขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างย่ังยืน 
       ในขณะที่ชุมชนริมแมนํ้่าส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมและยังมีการปล่อยทิ้งนํ้าเสียลงแม่นํ้าโดยตรง ทําให้คณุภาพ
ของน้ําลดลงโดยมีความสกปรกและไขมันปนเป้ือนทําให้เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าจึงมีความจําเป็นต้องมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียชุมชน เพ่ือบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ และแม่นํ้าสายหลกัเพ่ือให้มีคุณภาพนํ้าที่ดีขึ้นโดยสัตว์
นํ้าสามารถอาศัยและแพรข่ยายพันธ์ุในแม่นํ้าสายหลักเป็นการ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในแถบภาคกลางตอนบน 
ทั้งน้ีควรมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ในการสร้างจิตสํานึกตลอดจนองค์ความรู้เก่ียวกับ
การดูแลและการตรวจวัดคุณภาพนํ้าให้กับเครือข่ายภาค
ประชาชนและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอีกหน่ึงวิธีที่ช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้าได้อย่างย่ังยืน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า รวมถึงแก้ไขปัญหาคุณภาพ
นํ้าในแม่นํ้าสายหลักในกลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน 2 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1. จํานวนระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนริมนํ้า (ปีละ 1 แห่ง) 
2. จํานวนเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าแม่นํ้าสาย
หลักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จํานวน 200 คน) 
3. ร้อยละของสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่มีค่าเฉล่ียปริมาณ
ออกซิเจน (DO) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ ชุมชนริมนํ้ามีการบําบัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

รวมถึงมีเครือขา่ยภาคประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสาย
หลักอย่างสมํ่าเสมอและทั่วถงึและมีการแสดงผลข้อมูลคณุภาพ
นํ้าแจ้งเตือนประชาชนในชุมชนโดยเครือข่ายภาคประชาชน 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

ระบุความเช่ือมโยงของโครงการกับ 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
แห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :  
    - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
    - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพนํ้าใน
แม่นํ้าสายหลัก 
    - กลยุทธ์ : รักษาคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อมทางน้ําในแม่นํ้า
สายหลัก 
ความพร้อมของโครงการ: สามารถดําเนินการได้ทันที 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
8.กิจกรรมหลกัของโครงการ   

8.๑  กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 
    - ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร ชนิดถัง
สําเร็จรูป (ขนาด 50 ลบ.ม./วัน หรือ 80 ลบ.ม./วัน) แบบใช้/ไม่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)   
  26,400,000 บาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดชัยนาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดอ่างทอง 

8.๒  กิจกรรมหลกัที่ 2 
 
 
 
 
 งบประมาณ 
 

2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า 
- จัดซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าภาคสนาม 200 ชุด 
- เครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า ตรวจวัดคุณภาพนํ้า
พร้อมรายงานผลทางเครือข่ายสารสนเทศฯ และแจ้งเตือนภัย
มลพิษทางนํ้าให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
7,400,000 บาท 
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 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดชัยนาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดอ่างทอง 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดลพบุรี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสิงห์บุร ี

8.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
    - จัดซื้อเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพนํ้า (DO – pH Meter)  
       1,000,000 บาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดชัยนาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดอ่างทอง 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดลพบุรี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสิงห์บุร ี

8.4 กิจกรรมหลกัที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. ติดตามติดตามและประเมินผล 
    400,000 บาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดชัยนาท 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดอ่างทอง 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดลพบุรี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดสิงห์บุร ี
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แบบ กจ1-1 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project idea)ของทกุโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 

แบบสรปุโครงการแบบย่อ(Project idea) 
ประเดน็ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด : ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บริหารจัดการน้ําแบบบรูณาการ 
กลยุทธ์ รักษาคุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้อมในแม่นํ้าสายหลกั 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ จัดการสิ่งกีดขวางทางนํ้าในแม่นํ้าสายหลักแบบมีส่วนร่วม 

๒.  ความสาํคญัของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

 โดยสภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าสําคญัไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่นํ้าท่าจีน
แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าป่าสกั แม่นํ้าน้อย แม่นํ้าลพบุรี แม่นํ้า 
บางขาม ประชาชนส่วนใหญม่ีอาชีพเกษตรกรรม และมีโอกาส
มากที่จะประสบภัยพิบัติโดยในฤดูฝนอาจมีนํ้าไหลหลากทาํให้
เกิดนํ้าท่วม เน่ืองจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ ล้วนเป็นแหล่งเพาะวัชพืช
และผักตบชวาซึ่งสามารถเจริญเติบโตและขยายตัวได้อย่าง
รวดเร็วและสะสมอยู่ในแหล่งนํ้าเป็นจํานวนมากจนกีดขวางทาง
ไหล  ของน้ํา เป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้าของฝายและประตู
ระบายนํ้า ทําให้ระบายนํ้าได้ช้าลง หากมีปริมาณนํ้าฝนในพื้นที่
มากก็จะเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงทั้งน้ีเศษซากต่าง ๆ ทีท่ับ
ถมอยู่ใต้ลํานํ้าก็ส่งผลให้แหลง่นํ้าต้ืนเขินและเก็บกักนํ้าได้น้อยลง 
ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังสง่ผล
กระทบต่อระบบนิเวศ การทําประมงตลอดจนการท่องเที่ยว 
ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งนับวันสภาพปัญหาจะยิ่งลุกลามและทวีความ
รุนแรงขึ้น การแก้ไขปัญหาก็จะยากข้ึนไปด้วย  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือกําจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางนํ้าที่มีอยู่ 
ในลํานํ้า ทําใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าลงตอนล่างได้
อย่างรวดเร็ว 
2. เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
3. เพ่ือทําให้ประสิทธิภาพในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    ที่อยู่ริมนํ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
4. เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าและสภาพแวดล้อมทางน้ําให้เกษตรกร 
    และประชาชนในพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  

1.จํานวนแม่นํ้าสายหลักที่ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนากําจัดวัชพืช
และสิ่งกีดขวางทางนํ้า (6 แห่ง) 
2.จํานวนปริมาณวัชพืชที่กําจัดจากแม่นํ้าสายหลัก (ไม่น้อยกว่า  
5.6 แสนตัน) 

5. ผลผลติ/ผลลพัธ ์ ผลผลิต 
1) แม่นํ้าสายหลักที่ได้รับการกําจัดวัชพืชและผักตบชวา  
จํานวน 6 แห่ง 
2) ปริมาณวัชพืชและผักตบชวาที่กําจัดได้ จํานวน 1.4 แสนตัน 
ผลลัพธ์ 
1)แม่นํ้าสายหลักในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน 2  
มีการระบายนํ้าดีขึ้น 
2) ลดอัตราความสูญเสียจากสาธารณภัยที่มีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
3) คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลักดีขึ้นและสามารถเพ่ิมผลผลิต
ด้านประมงได้มากขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร ์
  

1)ยุทธศาสตร์ชาติ : 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการ
กระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา –เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 :  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บรหิารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์ : ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าสายหลัก 
ความพร้อมของโครงการ : ดําเนินการได้ทันที  
บุคลากรมีประสบการณ์ 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ   

8.๑  กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกัที ่1 กําจัดวัชพืชและผักตบชวา 
งบประมาณ 12,000,000.-บาท 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จังหวัด  

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง 4 จังหวัด  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4 จังหวัด  

8.๒  กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมหลกัที ่2 จัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
งบประมาณ 56,000,000.-บาท 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสิงห์บุรี 
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ด้วยการบริหา

การเปิดเวทีป
61-2564) แ
ของบประมาณ
ลพบุรี 
ละเห็นชอบแผ
หวัดแบบบูรณา
ณะกรรมการบ
 2559 เวลา

มดังกล่าวข้าง
ังหวัดแบบบูร

ากลุ่มจังหวัด 4
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ามพระราชกฤ
หวัดแบบบรูณ
ตอนบน 2(ชยั
----------------

นการ 

องถิ่นในจังหวัด
.กําหนด   

ณฑ์แนวทาง เพื
64) และแผนป
งตอนบน 2 ระ
  
พัฒนากลุ่มจังห

ประจําปีงบประ
ม 2559  ณ โ
ารที่มีสถานที่ต
าคหรือราชกา
ั้งผู้แทนภาคสั
ามมาตรา 53
 19 มาตรา 2
ารงานจังหวัด

ประชาคมเพื
และแผนปฏิบ
ณ) เมื่อวันที่ 2

ผนพัฒนากลุ่ม
าการ พ.ศ. 2

บริหารงานกลุ่ม
า 09.30 น. 

งต้นเป็นความ
รณาการ (ก.บ

ลง

4 ปี (พ.ศ.256

5 - 

ฤษฎีกาว่าดว้
ณาการ พ.ศ. 
ยนาท ลพบุรี 
-------------- 

ดทุกจังหวัดใน

พ่ือการทบทวน
ปฏิบัติราชการป
ะหว่างวันที่  2

หวัด 4 ปี รอบ
ะมาณ พ.ศ.25
 โรงแรมลพบุรีอิ
ต้ังทําการอยู่ใ
รบริหารส่วน
สังคมและผู้แท
3/1 แห่งพระ
21 มาตรา 2
และกลุ่มจังห

พ่ือรับฟังควา
บัติราชการปร
22 สิงหาคม 

มจังหวัดตามพ
551 และหลั
มจังหวัดแบบ
 ณ ห้องประชุ

มจริงทุกประ
.ก.) มาพร้อม
ช่ือ  

(  นา
ผู้ว่ารา

หัวหน้ากลุ่มจั

61-2564) กล

วยการบรหิาร
 ๒๕๕๑ 
 สิงหบ์รุี อ่างท

 

กลุ่มจังหวัดไป

และจัดทํา
ประจําปีกลุ่มจั
0-22 มิถุนาย

บใหม่ (พ.ศ.25
561  กลุ่มจังห
อินน์  จังหวัดล
ในจังหวัดทุกจั
กลาง และผู้บ
ทนภาคเอกชน
ะราชบัญญัติบ
22 มาตรา 23
หวัดแบบบูรณ

ามคิดเห็นเกี่
ระจําปีกลุ่มจั
 2559 ณ  โร

พระราชกฤษฎี
ลักเกณฑ์และวิ
บูรณาการ (ก

ชุมทานตะวัน 

ะการ ทั้งน้ีได้
น้ีด้วย 

ายภานุ   แย้ม
าชการจังหวัด
จงัหวัดภาคกล

ลุ่มจังหวัดภาคก

รงานจังหวัด 

ทอง) 

ดําเนิ
แ

ป

จงัหวัด 
ยน 

561-
หวัด
ลพบุรี  
จังหวัด
บริหาร
น เพ่ือ
บริหาร
3 และ
ณาการ 

ยวกับ
จังหวัด 
รงแรม

ฎีกาว่า
วิธีการ
ก.บ.ก.)  
 ช้ัน 5  

ด้แนบรายงาน

มศร ี) 
ดลพบุรี 
ลางตอนบน 2

กลางตอนบน 2

 

นนิการ
แล้ว 
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ดําเ

  

  

  

นการประชุม
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สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2564) 

 
หัวข้อ แผนพฒันาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

(พ.ศ. 2557 - 2560) 
แผนพฒันาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

(พ.ศ. 2561 - 2564) 
เหตุผลของการ
ปรบัเปลีย่น 

วิสัยทัศน ์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย 
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ 

ทรัพยากรนํ้าสมดุลและย่ังยืน” 

“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย 
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ 

ทรัพยากรนํ้าสมดุลและย่ังยืน” 

คงเดิม 

เป้าประสงค์รวม 1.เพ่ิมมูลค่าสนิค้าอาหารปลอดภัย
ที่สําคัญของกลุ่มจังหวัด 
2.ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
3.บริหารจัดการนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.เพ่ิมมูลค่าสนิค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยที่สําคัญของกลุ่ม
จังหวัด 
2. สินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น  
3.ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัด 
4.บริหารจัดการนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์
รวมที่ 1 จากสนิค้า
อาหาร เป็นสินค้าเกษตร 
เพ่ือนําไปสู่การแปรูป
และผ่านการรับรอง
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย เน่ืองจาก
จังหวัดในกลุ่มส่วนใหญ่
ผลิตสินค้าการเกษตร  
สําหรับเป้าประสงค์ที่ 2 
และเป้าประสงค์ที่ 3  
คงเดิม  

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
ยกระดับกระบวนการผลิต 
การตลาดและระบบ Logistics 
อาหารปลอดภัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว
จากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics 
และการผลิตอาหารปลอดภัย 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว
จากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

ปรับเปลี่ยนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จากเดิม
มุ่งเน้นกระบวนการด้าน
การผลิต  ปรับเปลี่ยน
เป็น มุ่งเน้นการตลาด  
เพ่ือให้เกิดการสร้าง
รายได้ และเกิดความ
เช่ือมโยงจากความ
ต้องการด้านการตลาด 
นําไปสู่การผลติ หรือ
ผลิตตามความต้องการ
ของตลาด  
สําหรับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
คงเดิม   

ภาคผนวก ข



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 	
 
 

- 137 - 
 

 
 

จุดเนน้ทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด  
ตามแผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดชัยนาท 
 

จังหวัดลพบรุ ี
 

จังหวัดสิงหบ์รุี 
 

จังหวัดอ่างทอง 
 

- การพัฒนาการผลิต  
การแปรรูป การตลาด 
และระบบ Logistics  
สินค้าเกษตรมาตรฐาน 
 

- ยกระดับคุณภาพ
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านอาหารปลอดภัย 

- ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัยแบบ 
ครบวงจร 
 

- พัฒนาศักยภาพการ
ผลิต และจําหน่ายอาหาร
ปลอดภัย 

- การเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียวเพ่ือ
การเรียนรู้และวิถี
ชุมชน 
 
 

- บริหารจัดการ 
ด้านการท่องเท่ียว 
แบบบูรณาการ 

- พัฒนาศักยภาพ
และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านการท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

   

ภาคผนวก ค

กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนบน 2 

พัฒนาการตลาด ระบบ 
Logistics  และการผลิต 

อาหารปลอดภัย 

สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

บรหิารจดัการน้ํา 
แบบบรูณาการ 

จุด
เน

้นท
าง

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
ขอ

งก
ลุ่ม

จัง
หวั
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ     

ฉบบัที ่12 และยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคกลางภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
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