
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



คำนำ 
 
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง  มีพันธกิจในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย
และมาตรการตาง ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยมีการกำกับ ดูแล 
สงเสริม และพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัด รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพปจจัย
การผลิตรวมของอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ และอยูรวมกับสังคมและ
ชุมชนไดอยางยั ่งยืน ประกอบกับการบูรณาการดำเนินงานหนวยงานภายในและภายนอกสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

  เพื ่อใหทิศทางการดำเนินงานดานอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง จึงไดจัดมีการทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
ป พ.ศ.2565 ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณและบริบทของประเทศ รวมถึงการวิเคราะหปจจัยทั้งที่เ ปนโอกาสและ
อุปสรรคตอการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง เพื่อนำไปกำหนดเปนทิศทางและ 
แนวทางการดำเนินงานไดอยางครบถวน ถูกตอง และสมบูรณ 

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป พ.ศ. 2565 จะเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย รวมทั้ง
มาตรการตาง ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในจังหวัดอางทอง สูอุตสาหกรรม 4.0 โดยภาคสวนที่เกี่ยวของ 
จะไดนำแผนฉบับนี้ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดการบูรณาการทำงานตอไป 
 
 
 
 

คณะผูจัดทำ 
กลุมนโยบายและแผนงาน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
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แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑ 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติการ ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดอางทอง  ป 2565  

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 จัดทำขึ้นเพ่ือเปนทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อกอใหเกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แทจริง ประกอบกับการวิเคราะห
ปจจัยที ่เกี ่ยวของกับจังหวัดอางทอง (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายใน
(Internal Factors) จุดแข็งและจุดออนขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและ
อุปสรรคในมิติตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะหดังกลาว นำไปสูการกำหนดวิสัยทัศนพันธ
กิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 
2565 เพ่ือผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มา
ประยุกตใช กอใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลคา และมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความ
เข็มแข็งและแขงขันไดในเวทีโลก โดยการพัฒนาปจจัยสนับสนุน ทั้งในดานกฎหมายและกฎระเบียบ การอำนวย
ความสะดวกในการประกอบกิจการ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคสวนที่เก่ียวของ จะเอ้ือใหเกิดการ
ลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การสงเสริมสถานประกอบการที่เปนมิตรตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม จะอาศัยการกำกับดูแลอยางทั่วถึง การถายทอดองคความรูและการสรางเครือขายการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อน  
 

สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตรชาติ :ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) เปาหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร : โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
     ประเด็นยอย : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติบนพื้นฐานแนวคิด “ตอยอดอดีต” โดยการมองกลับไปที่

รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทาง



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๒ 

ทรัพยากรธรรมชาติ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื ่อให สอดร ับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม  ซ ึ ่งจะสร าง

ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

๒) ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (๑) เปาหมาย : ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมี    
                        เสถียรภาพและยั่งยืน 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร : อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
      ประเด็นยอย : อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติบนพื้นฐานแนวคิด “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผาน

การพัฒนาโครงสร างพ ื ้นฐานของประเทศในม ิต ิต าง  ๆ โดยการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒(เฉพาะที่เกี่ยวของ)  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

x เปาหมาย : การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

x การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยรอยละ)
ขยายตัวรอยละ 4.6 ป 2561-2565 

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต 

x แนวทางการพัฒนา :สนับสนุนการเพ ิ ่มผล ิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดหวงโซมูลคา มีการคาดการณ
เทคโนโลยีในอนาคตสำหรับการกำหนดยุทธศาสตรสำหรับภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กำหนดแนวทางการ
ผล ิตและพ ัฒนาบ ุคลากร โดย เช ื ่ อมโยงภาคการศ ึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการใหตอบสนองความตองการของตลาด
และจัดใหมีแผนพัฒนากำลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กำหนด
โครงสรางพื้นฐานดานขอมูลที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สนับสนุนใหมีขอมูลเปด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๓ 

ภาคอุตสาหกรรมสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลขึ้นในองคกรตาง 
ๆ ในสังคม 

x เปาหมายของแผนยอย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน
ดานดิจิทัล ในดานความพรอมในอนาคตดีข้ึน 

x การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : อันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล ในดานความพรอมในอนาคต  
อันดับที่ 45 

 ประเด็นดาน การเติบโตอยางย่ังยืน 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

x เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน 
เปาหมายยอย 

x การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : อันดับของประเทศดานความ
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับโลก 

         ๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม 
    เศรษฐกิจสีเขียว 

x แนวทางการพัฒนา:โดยพัฒนาและสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
แนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคม สงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพ่ือจำกัดการใชเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาที่เหมาะสม  

x เปาหมายของแผนยอย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดี
ขึ้นอยางยั่งยืน 

x การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดลอม 

๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 
1.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตร  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและ   

 เปนฐานในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
1.2 แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
2) ยุทธศาสตรที ่4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
2.1  เปาหมายระดับยุทธศาสตร  สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลด   

 มลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
2.2  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

    ทรัพยากรน้ำเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
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๒.๒.3 นโยบายรัฐบาล 
                  นโยบายหลัก ดาน 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน       
       ของไทย 
                  นโยบายเรงดวน เรื่อง : มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ 
       เศรษฐกิจโลก 
    : การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
    : การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

๒.๒.4 นโยบาย อก. 
 1) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
 2) การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 (SME 4.0) 
 3) การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0 (Factory 4.0 & Sustainable 
Development) 
 4) การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ (Investment Promotion) 
 5) การปรับแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานในการใหบริการของทุก
หนวยงานภายใต อก. ใหสอดรับกับรูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ (MOI 
Transformation) 

 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ 

� แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

� แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

� แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพ.ศ. 2562 - 2579 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

� แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

� แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2563 - 2565 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

� แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

� แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2565 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

� …………………………………………………….. 

 

 ---------------------------------------------------------------- 
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สวนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอางทอง ป 2565 

ในปจจุบันจังหวัดอางทอง ยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่

โครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค

เกษตรยังอยูในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาของจังหวัด มิติทางสังคมที่การยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญหาดานความยากจนและความ

เหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี

ชองวางที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอมที่การฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปน

ประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาจังหวัดอางทองอยางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความ

ตอเนื ่องและความยืดหยุ นในการตอบสนองความตองการในการแกไขปญหาของประชาชนไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีสถานการณที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

ที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณดังกลาวจะกอใหเกิดความทาทายในการพัฒนาจังหวัดอางทองทั้งในมิติ

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น จังหวัดอางทอง จำเปนตองมีการวางแผนยุทธศาสตรดาน 

ตาง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจำเปนของแผนปฏิบัติการ ดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 

3.1.1  ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
      1. ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

1.1. สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุม ลักษณะคลายอางไมมีภูเขา ไมมีปาไม ดินเปนดิน

เหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทำนาขาว ทำไร และทำสวน มีแมน้ำสายสำคัญไหลผาน 2 สาย คือ 
แมน้ำเจาพระยา และแมน้ำนอย  

โดยแมน้ำเจาพระยาไหลผานจังหวัดอางทองจากทิศเหนือไปทิศใต ระยะทางยาวประมาณ 40 
กิโลเมตร  ซึ่งกระแสน้ำจะไหลผานอำเภอคายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี และ
ผานพ้ืนที่อำเภอไชโย อำเภอเมืองอางทอง และอำเภอปาโมก จากนั้นไหลเขาสูเขตทองที่อำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

สวนแมน้ำนอยเปนแมน้ำที่แยกจากแมน้ำเจาพระยา ผานจังหวัดอางทองจากทิศตะวันออกไปทิศใต

ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และผานเขาเขตจังหวัดอางทองที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง ไหลผาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ แลวไหลออกจากจังหวัดอางทองที ่ตำบลหลักแกว อำเภอวิเศษชัยชาญ แลวเขาสูพื ้นที่ 

อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป รวมระยะทางที่ไหลผานจังหวัดอางทองประมาณ 50 กิโลเมตร
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นอกจากนี้ยังพบวาจังหวัดอางทองยังมีคลองธรรมชาติและคลองที่ไดทำการขุดขึ้น อีกหลายสายเชื่อมโยงระหวาง

แมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอย เพ่ือการเกษตรและ อุปโภคบริโภค รวมถึงเพ่ือการระบายน้ำ 

1) ขนาดและพื้นที่ 

มีพ้ืนที่ของจังหวัดประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ  605,232.50 ไร 

2) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดอางทองตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแกจังหวัด

ชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง  หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดกับอำเภอคายบางระจัน อำเภอทาชาง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอบานแพรก  

                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต  ติดกับอำเภอผักไห อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันตอำเภอสามชุก 

  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

แผนภาพที่ 1 อาณาเขตของจังหวัดอางทองจำแนกรายตำบล 
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3) การคมนาคม 
พิจารณาลักษณะของขอมูลการคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัดอางทอง พบวา สามารถเดินทางไดทั้ง

ทางบกและทางน้ำการคมนาคมทางบกเดินทางโดยรถยนต ได 3 เสนทาง ดังนี้ 
เสนทางที่ 1  เสนทาง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานคร 

แยกเขาเสนทาง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (บางปะอิน - พยุหะคีรี) ผานอำเภอบางปะอิน – บางปะหัน – 
อยุธยา - อางทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร เปนระยะทางท่ีใกลที่สุด 

เสนทางที่ 2เสนทางตัดใหมขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา - ตลิ่งชัน เขาทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 340 (บางบัวทอง - ชัยนาท) ผานจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี – อยุธยา – สุพรรณบุรี - อางทอง รวม
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 

เสนทางที่ 3เสนทางกรุงเทพมหานคร-ปทุมธานี ผานอำเภอปากเกร็ด เขาทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3111 ผานอำเภอบางไทร-อำเภอเสนา-อยุธยา จากนั้นใชเสนทาง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 
(วังนอย - สิงหบุรี) เขาอำเภอปาโมก - อางทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร   

นอกจากนี้ ยังพบวา การคมนาคมทางน้ำนั้นยังสามารถใชได 2 เสนทาง คือแมน้ำเจาพระยา
และแมน้ำนอย 
แผนภาพที่ 2 เสนทางคมนาคมของจังหวัดอางทองจำแนกตามเขตการปกครอง 
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4) เขตการปกครอง 

แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมูบาน มีราชการบริหารสวนภูมิภาค

ประกอบดวยสวนราชการประจำจังหวัด จำนวน 32 สวนราชการ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอางทอง อำเภอไชโย  

อำเภอปาโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก ราชการบริหารสวนกลาง

ประกอบดวย 41 สวนราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 11 หนวยงาน และราชการบริหารสวนทองถิ่น

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตำบล 20 แหง องคการบริหาร

สวนตำบล 43 แหง 

ตารางท่ี 1  ลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จำแนกตามอำเภอ พ.ศ. 2562 

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ลักษณะของเขตการปกครอง 

ตำบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

เมืองอางทอง 102.846 14 81  3 8 

วิเศษชัยชาญ 224.702 15 126 7 9 

โพธิ์ทอง 219.414 15 110 5 9 

ปาโมก 80.854 8 47  1 6 

ไชโย 72.326 9 51 2 3 

แสวงหา 181.341 7 61 2 6 

สามโก 86.889 5 37 1 2 

รวม 968.372 73 513 21 43 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอางทอง , 2563 

 

แผนภาพที่ 3อาณาเขตของจังหวัดอางทอง จำแนกตามอำเภอและตำบล 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๙ 

5) จำนวนครัวเรือน 

จังหวัดอางทอง มีประชากร 279,654 คน เปนชาย 134,095 คน เปนหญิง 145,559 คน   
และมีจำนวนครัวเรือน 99,928 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.79 คนตอครัวเรือน และ
โครงสรางของครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ซึ่งพิจารณาไดจากความสัมพันธลักษณะการอยูอาศัยของ

ครัวเรือน คือ การที่บุคคลที่อยูและกินรวมกันในสถานที่อยูอาศัยเดียวกัน กลาวคือ ถาบุคคลที่อยูและกินรวมกันมี
เฉพาะรุนพอแม กับรุนลูกที่ยังไมแตงงาน ก็จัดเปน ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุน) ถามีทั้งรุนปูยา/ตายาย รุนพอ
แมและรุนลูก/รุนหลานดวย ก็จัดเปน ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุน หรือมากกวา)   

ตารางท่ี 2  ลักษณะของประชากรและครัวเรือนจำแนกตามอำเภอ พ.ศ. 2562 

อำเภอ 
ลักษณะของประชากรและครัวเรือน 

รวม ชาย หญิง ครัวเรือน 

เมืองอางทอง 56,314 26,769 29,545 23,110 

วิเศษชัยชาญ 65,693 31,502 34,191 23,502 

โพธิ์ทอง 53,221 25,387 27,834 18,536 

ปาโมก 28,097 13,495 14,602 10,140 

ไชโย 22,646 10,910 11,736 7,381 

แสวงหา 34,495 16,859 17,636 11,014 

สามโก 19,188 9,173 10,015 6,245 

รวม 279,654 134,095 145,559 99,928 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอางทอง,2563 

ตารางท่ี 3  จำนวนประชากร และพื้นที่จำแนกตามสัดสวนของความหนาแนนเปนรายอำเภอ พ.ศ. 2562 

อำเภอ จำนวนประชากร/2 ความหนาแนน พื้นที่ 
(คน) (คน/ ตร.กม.) (ตร.กม.) 

เมืองอางทอง 56,314 547.56 102.846 

วิเศษชัยชาญ 65,693 292.36 224.702 

โพธิ์ทอง 53,221 242.56 219.414 

ปาโมก 28,097 347.50 80.854 

ไชโย 22,646 313.11 72.326 

แสวงหา 34,495 190.22 181.341 

สามโก 19,188 220.83 86.889 

รวม 279,654 288.79 968.372 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอางทอง,2563 

จำนวนประชากร/2: ไมรวมประชากรแฝง 

  

หนวย:คน 
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พิจารณา จำนวนประชากรในแตละอำเภอตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เปนรายอำเภอ พบวาอำเภอ
เมืองอางทอง มีประชากรหนาแนนมากที่สุด เทากับ  547.56 (คน/ ตร.กม.) รองลงมาอำเภอปาโมก มีจำนวน
ขนาดของความหนาแนน เทากับ 347.50 (คน/ ตร.กม.)  อันดับถัดมาอำเภอไชโย ประชากรหนาแนน เทากับ 
313.11 (คน/ตร.กม.)อำเภอวิเศษชัยชาญมีความหนาแนน ประชากรเทากับ 292.36 (คน/ตร.กม.) อำเภอโพธิ์
ทอง และอำเภอสามโก มีขนาดความหนาแนนของประชากรที่ใกลเคียงกันเทากับ 242.56และ 220.83 (คน/ 
ตร.กม.)  ตามลำดับโดยอำเภอแสวงหา มีขนาดของความหนาแนนนอยที่สุดคือ มีความหนาแนนของประชากร
เทากับ 190.22 (คน/ ตร.กม.) 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปลักษณะอากาศของจังหวัดอางทองอยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในชวงฤดูหนาว ทำใหจังหวัดอางทองประสบกับ
สภาวะหนาวเย็นและแหงกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดปกคลุมในชวงฤดูฝนทำใหมีฝนและอากาศชุมชื้นพิจารณาตาม
ลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย แบงฤดูกาลของจังหวัดอางทอง ออกเปน 3 ฤดู ดังนี้ 

1) ฤด ูหนาว  เร ิ ่มต ั ้ งแต กลางเด ือนต ุลาคมถ ึงกลางเด ือนก ุมภาพ ันธ   ซ ึ ่ ง เป นฤด ูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและแหงจะแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในชวงนี้แตเนื่องจากจังหวัดอางทองอยูในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่แผลงมาปกคลุมในชวงฤดูหนาวจะชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหมีอากาศหนาวเย็นชา
กวาสองภาคดังกลาว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 

2) ฤดูรอน เริ ่มเมื ่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ทำให
มีอากาศรอนอบอาวทั่วไป โดยมีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน 

3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัด
ปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศต่ำที่พาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผานบริเวณ
ภาคกลางและภาคเหนือเปนลำดับในระยะนี้ ทำใหมีฝนตกชุกข้ึนตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไปเดือนกันยายน
เปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปและเปนชวงที่มีความชื้นสูง 

อุณหภูมิ 
จังหวัดอางทองเปนจังหวัดในภาคกลางและมีอุณหภูมิคอนขางสูง จึงมีอากาศรอนอบอาวในฤดูรอน                 

สวนในฤดูหนาวไมหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 
22 - 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเปนเดือนที่มี
อากาศรอนจัดในรอบปสวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคม 

ฝน 
ฝนที่ตกในจังหวัดอางทองมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปอยูในเกณฑนอย ซึ่งเปนฝนที่เกิดในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต

ในชวงฤดูฝนเปนสวนใหญ และบางปในชวงฤดูฝนนี้อาจมีพายุดีเปรสชั่นผานเขามาในบริเวณจังหวัดอางทองหรือ
ใกลเคียงทำใหฝนตกเพิ่มขึ้นอีกปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ 900 – 1,116 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันฝนตก
ประมาณ 84 วันตอป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ500 – 700มิลลิเมตร 
และมีจำนวนวันฝนตก 88 วัน 

พายุหมุนเขตรอน 
พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนผานเขามาในบริเวณภาคกลางและจังหวัดอางทอง สวนใหญเปนพายุดีเปรสชั่นที่

อ อนกำลังลงจากพายุโซนรอนและมีความรุนแรงไมมากนัก แตอาจสงผลใหมีฝนตกหนักและเกิดน้ำทวม                
บางพ้ืนที่ รวมถึงเกิดความเสียหายตอสาธารณูปโภคตาง ๆ ได 
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จากสถิติในคาบ 66 ปตั ้งแต พ.ศ. 2494 – 2559 พบวามีพายุหมุนเขตรอนเคลื ่อนผานจังหวัดอางทอง 
ทั้งหมด 2 ลูก ซึ่งขณะเคลื่อนผานมีกำลังแรงเปนพายุดีเปรสชั่นทั้งหมด โดยเคลื่อนเขามาในเดือนกรกฎาคม 1 ลูก 
(2494) และเดือนกันยายน 1 ลูก (2528) 

ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอางทอง เนื่องจากจังหวัดอางทองไมมีสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงใชขอมูลของ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ซึ่งเปนสถานีใกลเคียงเปนขอมูลอางอิงในการสรุปลักษณะภูมิอากาศทั่วไป ของสภาพ
อากาศ  

ตารางท่ี 4  อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณฝน พ.ศ. 2554 - 2562 

ป 
อุณหภูม ิ ความกด 

อากาศเฉลี่ย 

ความชื้นสัมพัทธ 
ปริมาณฝน 

จำนวน

วัน 

ที่ฝนตก 

ปริมาณ

ฝน 

สูงสุด 

วันที่ปริมาณ 

ฝนสูงสุด 
เฉลี่ย

สูงสุด 

เฉลี่ย

ต่ำสุด 

เฉลี่ย

สูงสุด 

เฉลี่ย

ต่ำสุด 

2554 32.9 24.2 1008.4 87.7 55.8 1270.6 117 115.2 5 ตุลาคม 

2555 33.9 25.0 1008.2 90.9 56.9 1058 107 80.5 23 กันยายน 

2556 33.8 24.5 1008.9 84.0 51.0 1126 95 74.4 11 กันยายน 

2557 34.2 24.5 1009.5 87.0 49.7 914 96 90.7 14 กันยายน 

2558 34.7 24.9 999.1 87.7 49.3 1185 100 117.9 2 ตุลาคม 

2559 37.1 21.6 1009.3 85.8 49.0 1140.2 98 85.2 29ตุลาคม 

2560 33.9 24.9 1009.8 79.9 49.0 1282.4 113 97.2 5 มกราคม 

2561 33.8 24.9 1009.3 85.2 49.4 1283.0 111 77.2 26 

กุมภาพันธ 2562 34.7 25.2 1008.7 85.4 48.4 790.1 84.0 88.7 21 

กุมภาพันธ ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี, 2563 

1.3 สภาพภูมิพฤกษ 

การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง จำแนกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และของสวนราชการตาง ๆ ทำใหจังหวัดอางทองไมมี สภาพภูมิพฤกษ พ้ืนที่ปาไม สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยาน 
รวมทั้งพืชพันธปาไมชนิดตาง ๆ     

1.4 สภาพภูมิอุทก 

จากสภาพทางภูมิอุทกของจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ราบลุม ลักษณะคลายอางไมมีภูเขา ไมมีปาไม มี
แมน้ำ สำคัญไหลผาน 2 สาย ไดแก 

1) แมน้ำเจาพระยา เปนแมน้ำสายหลักเขาสูจังหวัดอางทองที่ อำเภอไชโย แลวไหลจากทิศเหนือไป
ทิศใต โดยผานอำเภอเมืองอางทอง อำเภอปาโมก เปนระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร แตไมสามารถนำมาใช
เพ่ือการเกษตรได ใชเพียงเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเทานั้น    

2) แมน้ำนอย เปนลำน้ำธรรมชาติ รับน้ำจากแมน้ำเจาพระยาเหนือเขื่อนเจาพระยาไหลผานพื้นที่
จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี เขาสูจังหวัดอางทอง ที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ รวมระยะทางที่
ไหลผานจังหวัดอางทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเปนแหลงน้ำสำคัญเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ใน
เขตอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำใหอยูเต็มฝงพรอมที่จะนำน้ำมาสู
พ้ืนที่การเกษตรไดโดยสะดวก 
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นอกจากนี้  ยังมี แหลงน้ำ ประเภท หวย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยูกระจัด กระจายทั่วไป ดังนี้ 

- มีหวย  จำนวน    7 แหง 

- มีหนอง  จำนวน  76 แหง 

- มีคลอง  จำนวน  62 แหง 

- มีสระ  จำนวน  87 แหง  

- มีบึง  จำนวน  28 แหง  

แผนภาพที่ 4  อาณาเขตของจังหวัดอางทองจำแนกตามแหลงน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 สภาพภูมิปฐพี  

ลักษณะของสภาพภูมิปฐพีหรือธรณีวิทยาของจังหวัดอางทอง กอใหเกิดเปนกลุมแร หินทราย หรือ

ทรายบก (Pit Sand or Bank Sand) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการสะสมตัวของทรายบริเวณ

ทางน้ำโคงตัว ที่ตอมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ทำใหทางน้ำเดิมกลายเปนบก และมีตะกอนชนิดอื่น ปดทับเปน

ทรายที่มีลักษณะกลม เกลี้ยง สะอาดประกอบดวยแรควอตซซึ่งมีสวนประกอบทางเคมีเปนซิลิกา ออกไซด เหล็ก

ออกไซด แรเฟลดสปารเศษหินเศษไมและแรอื ่นๆขนาดเล็กปะปนอยู จัดอยูในกลุมแรเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน (แผนภาพที่ 2) 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๓ 

แผนภาพที่ 5 ทรัพยากรแรของจังหวัดอางทองจำแนกตามแหลงการใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,2558 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๔ 

และมีลักษณะการกระจายตัว ของกลุมแร ตามแนวแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอยบริเวณตอนกลางของ

จังหวัดอางทองพ้ืนที่ 170.10 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 9 แหลงดังนี้  

ตารางท่ี 5  จำนวนแหลงทรายจำแนกตามการกระจายตัวและเนื้อที่ของจังหวัดอางทอง 

ที่ แหลงทราย การกระจายตัว 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

1 ปาโมก อำเภอปาโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอเมือง

อางทอง 

และอำเภอเมืองอางทอง 

87.74 

2 โพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง 41.54 

3 สาวรองไห ตำบลสาวรองไหอำเภอวิเศษชัยชาญ 18.51 

4 บานหนองถ้ำ ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหา 8.21 

5 บานอบทม ตำบลยี่ลนอำเภอวิเศษชัยชาญ 4.92 

6 บานคลองพูล ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญ 2.93 

7 บานหลักฟา ตำบลหลักฟาอำเภอไชโย 2.45 

8 บานทาควาย ตำบลคลองขนากอำเภอวิเศษชัยชาญ 2.93 

9 บานมวงเจริญ

ผล 

ตำบลสามโกอำเภอสามโก 0.87 
ที่มา:  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,2558 

1.6 สภาพภูมิธรณี  

ภูมิธรณีของจังหวัดอางทองพิจารณาลักษณะของการใชประโยชนจากที่ดินของจังหวัดอางทองเปน

รายอำเภอ (แผนภาพที่ 6) พบวาพ้ืนที่สวนใหญ รอยละ75.64 ทำการเกษตร ทำไร ทำสวน และทำไรนาสวนผสม 

พ้ืนที่ที่ทำการปลูกขาว รองลงมาใชเพ่ือการอยูอาศัยรอยละ 23.66 และเปนแหลงน้ำ รอยละ 0.68  ดังนี้ 

ตารางท่ี 6  การใชประโยชนที่ดินจำแนกตามรายอำเภอ 

อำเภอ พื้นที่ทั้งหมด การเกษตร ที่อยูอาศัย แหลงน้ำ 

เมืองอางทอง 64,279 

 

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

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

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของดินที่มีในจังหวัดอางทอง ประกอบดวย ดินชนิดตาง ๆ ทั้งหมด 

10 ชุดดินมีเนื้อที่ประมาณ 601,109 ไรหรือ 99.319 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ทั้งหมดและเปนพื้นที่เบ็ดเตล็ด 1 

ประเภทมีเนื้อที่ประมาณ 4,122 ไร หรือ 0.681 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ทั้งหมด 

 

หนวย:ไร 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๕ 

แผนภาพที่ 6  อาณาเขตของจังหวัดอางทองจำแนกตามลักษณะการใชประโยชนของที่ดิน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๖ 

ตารางท่ี 7 จำนวนชุดดินในพื้นที่จำแนกตามเนื้อที่ของจังหวัดอางทอง 
 

ลำดับที่ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่

(ไร) 

พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

1 ชุดดินอยุธยา 20,208.71 32.33394 

2 ชุดดินบางเลน 30,987.90 49.58065 

3 ชุดดินบางเขน 25,008.21 40.01313 

4 ชุดดินเชียงใหม 62,744.45 100.3911 

5 ชุดดินชัยนาท 59,161.48 94.65836 

6 ชุดดินกำแพงแสน 8,037.488 12.85998 

7 ชุดดินนครปฐม 88,436.57 141.4985 

8 ชุดดินสรรพยา 25,522.65 40.83625 

9 ชุดดินสระบุรี 24.20 0.038735 

10 ชุดดินสิงหบุรี 280,979.20 449.5667 

11 แหลงน้ำ 4,121.63 6.594613 

รวม 605,232.5 968.372 
ที่มา:  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอางทอง,2561 

2. ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
2.1 ดานเศรษฐกิจ 

1) เศรษฐกิจภาพรวม 
พิจารณาจากผลิตภัณฑภาค (GRP) ป 2561ในภาพรวมของภาคกลาง พบวา ขยายตัวรอยละ 1.1 ชะลอ

ลงจากท่ีขยายตัวรอยละ 1.4 ในป 2560 เปนผลจากการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวเพียงรอยละ 0.3 เทียบกับ
ที่ขยายตัวรอยละ 0.5 ในปกอนหนาและภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 12.3 เทียบกับท่ีขยายตัวรอยละ 15.8 ในป 
2560 

แผนภูมิที่ 1โครงสรางการกระจายรายไดของผลิตภัณฑภาค GRP ภาคกลาง จำแนกตามสาขาการผลิตที่
สำคัญ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2563 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๗ 

การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวรอยละ 12.3 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 15.8 ในป 2560 

เนื่องจากการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวและกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ ชะลอตัวลง ผลผลิตพืชหลักที่ชะลอตัวอยาง

ชัดเจน ไดแก ขาวเปลือก นอกจากนี้ การบริการทางการเกษตรชะลอตัวลงเชนกัน อยางไรก็ตาม การเลี้ยงปศุสัตว 

ขยายตัวไดดี เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงไกเนื้อ การเลี้ยงโคและกระบือ และสุกรขยายตัวไดดี  สวนการประมง

ชะลอตัวตามผลผลิตประมงน้ำจืด 

การผลิตภาคนอกเกษตร ป 2561 ขยายตัวรอยละ 0.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 0.5 ในป 2560

เนื่องจากสาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุด ลดลงรอยละ 0.6 เทากับการลดลงในปกอนหนา 

เปนผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางทัศนศาสตรการผลิตยาน

ยนต การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และการผลิตเครื่องหนัง อยางไรก็ตาม สาขาการผลิตในภาคบริการขยายตัวไดดี 

โดยที่สาขาการผลิตที่ขยายตัว ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีกฯ คิดเปนรอยละ 4.6  สาขาการบริหาร

ราชการฯ คิดเปนรอยละ 3.4 สาขาการศึกษาคิดเปนรอยละ 3.0 สาขาการกอสราง คิดเปนรอยละ 5.6 สาขา

กิจกรรมดานสุขภาพฯ คิดเปนรอยละ 5.6 สาขาขอมูลขาวสารและการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 10.9 สาขากิจ

กรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 12.1 สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร คิดเปน

รอยละ 8.4 สาขาการประปาและการจัดการของเสีย คิดเปนรอยละ 17.4 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและ

นันทนาการ คิดเปนรอยละ15.1 สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ไดแก สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคา ขยายตัว

รอยละ 2.0 ชะลอลงจากรอยละ 6.2 ในปที่ผานมา สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ ขยายตัวรอยละ 7.5 

ชะลอลงจากรอยละ16.6 ในป 2560 และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวรอยละ 2.1 

ชะลอลงจากรอยละ2.3 ในปกอนหนา สาขาการผลิตที่ลดลง ไดแก สาขาไฟฟา กาซฯ สาขากิจกรรมวิชาชีพฯ 

สาขาการทำเหมืองแรและเหมืองหิน และ สาขากิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ ลดลงรอยละ 9.0 รอยละ 5.6  

รอยละ 7.2 และรอยละ4.5 ตามลำดับ 

แผนภูมิที่ 2 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑภาค GRP ภาคกลางจำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2550 - 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2563 

 

รอยละ 

ป 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๘ 

ตารางท่ี 8  อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสรางการกระจายรายไดจำแนกตาม

 จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561 

จังหวัด อัตราขยายตัวที่แทจริง โครงสราง ณ ราคาประจำป 
2560 2561 2560 2561 

1. สระบุรี -1.2 0.9 28.1 28.5 
2. สิงหบุร ี 4.1 4.5 3.2 3.2 
3. ชัยนาท 12.8 7.3 3.8 4.1 
4. อางทอง 9.0 3.3 3.4 3.5 
5. ลพบุรี 6.7 0.4 13.2 12.9 
6. พระนครศรีอยุธยา 0.3 0.6 48.3 47.8 

รวมทั้งภาค 1.4 1.6 100.0 100.0 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563 

 

แผนภูมิที่ 3  มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวจำแนกตาม

   จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด (GPP) ประจำป 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอางทองชะลอตัว จากปกอน 

เนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลตอธุรกรรมภาคตางประเทศทำใหการสงออกและการนำเขา

สินคาและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปกอน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) 

(GPP) เทากับ 30,539ลานบาท และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) เทากับ 

122,159 บาท เปนอันดับที่ 4 ของกลุมภาคกลาง และเปนอันดับที่ 33 ของประเทศ   

 

บาท ลานบาท 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๙ 

ตารางท่ี 9  มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว ป 2561 (เรียงลำดับ) 

อันดับที่ จังหวัด มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว 

อันดับที่ 29 

 

 เชียงใหม 137,316 

อันดับที่ 30  กาญจนบุรี 129,304 

อันดับที่ 31  นครสวรรค 123,865 

อันดับที่ 32  ขอนแกน 122,950 

อันดับที่ 33  อางทอง 122,159 

อันดับที่ 34  ชัยนาท 119,850 

อันดับที่ 35  นครราชสีมา 117,517 

อันดับที่ 36  นครนายก 116,717 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2) เศรษฐกิจของจังหวัดอางทองและแนวโนมของสถานการณทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของจังหวัดอางทอง ในป 2564 คาดการณวาจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับป 2563 มีผลจาก

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เปนปจจัยฉุดรั้งที่สำคัญตอความเชื่อมั่นและผลประกอบการในทุก

ปจจัยการผลิต ทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคบริการ สงผลใหการจางงานและรายได

มีแนวโนมแยลง ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนหยุดชะงักในชวงระยะเวลาหนึ่ง มีผลกระทบตอรายไดและ

กำลังซื้อของผูบริโภคลดลง ดานอุปทาน ภาคการเกษตร เนื่องมาจากปญหาภัยแลง ปริมาณน้ำ ไมเพียงพอตอผลิต

การเกษตร ทำใหผลผลิตที่ไดไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค และดานอุปสงคมาตรการของภาครัฐในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามกรอบงบประมาณรายจายการลงทุนในการดำเนินงานโครงสรางพื้นฐาน และนโยบาย

กระตุนการใชจายของภาคครัวเรือน 

ดานอุปทาน (Supply) คาดวาชะลอตัว เมื่อเทียบกับป 2563 พิจารณาจากตนทุนของธุรกิจเพ่ิมขึ้นจาก

ระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะตนทุนปจจัยทางการเกษตรที่ปรับสูงขึ้นจากภาวะภัยแลง โรคระบาดในพืชและสัตว 

และตนทุนดานแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามแนวโนมคาแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกป สำหรับราคาสินคานั้นจะพบความ

แตกตางกันตามสถานการณสินคาเกษตรแตละประเภท ทำใหผูบริโภคมีความระมัดระวังการใชจายมากขึ้น ภาค

บริการและการทองเที่ยว คาดวาการขยายตัวชะลอลง เนื่องจากนักทองเที่ยวจีนเปลี่ยนจากกลุมทัวรไปเปนแบบ 

จื้อโหยวสิง หรือ นักทองเที่ยวอิสระF.I.T. (Free Individual Traveler) มากขึ้นสงผลใหมีทางเลือกในการใชจายมาก

ขึ้นและซื้อสินคาถูกลง สำหรับธุรกิจรานอาหาร ไดรับผลกระทบบาง แตสวนใหญหันมาใหบริการจัดสงถึงบาน

เพ่ือใหลูกคาสะดวกมากข้ึนมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง 

ดานอุปสงค (Demand) คาดวาขยายตัว เมื่อเทียบกับป 2563 พิจารณาจาก ดานการใชจายภาครัฐ 

คาดวาขยายตัวเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อการแกไขปญหาสำคัญและจำเปนเรงดวน หรือปญหาที่เกิดขึ้น

ตามความตองการของพื้นที่ กระตุนเศรษฐกิจผานการเบิกจายภายใตโครงการนโยบายการบริหารจัดการภัยแลงและ

เตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน กอใหเกิดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2563 ขยายตัวแบบชะลอลง

จากปกอนหนา  
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แนวโนมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำป พ.ศ. 2560 มีมูลคาเทากับ 30,539 ลานบาท 

เพิ ่มขึ ้นจาก 28,858  ลานบาท ในปที ่ผ านมา หรือเพิ ่มขึ ้นรอยละ 5.83 สำหรับผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว                  

(Per Capita GPP) เทากับ 122,159 บาท เพิ่มขึ้นจาก 114,842 บาท ในปที่ผานมาหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.37 

ตารางท่ี 10 ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำป และรายไดเฉลี่ยตอคน 

ป ผลิตภัณฑมวลรวม 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน 

(บาท) หนวย : ลานบาท หนวย : บาท 

2554 20,664 81,318 

2555 27,350 107,647 

2556 25,962 102,200 

2557 24,350 95,872 

2558 24,790 97,623 

2559 r 26,479 104,812 

2560 r 28,858 114,842 

2560 p 30,539 122,159 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของขอมูลกลาวมาแลวขางตน พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอางทอง ใน

ป 2560ขยับตัวจากป 2559 เล็กนอยเปนผลมาจาก 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยนอกภาคการเกษตร 2) ปจจัยภาค

การเกษตร เชนจากปจจัยภาคการเกษตร ในป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจำป มีมูลคาเทากับ 

4,640 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.70 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 

1.44 เปนผลสืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผูมีรายไดนอยและเกษตรกรสงใหผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัดอางทอง ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นและจากปจจัยนอกภาคการเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรมป 

2560 ณ ราคาประจำป มีมูลคาเทากับ 5 ,884 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.17 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ

จังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐสงเสริมให ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตใหมากข้ึน ทำใหมีผูประกอบการเขา

มาลงทุนในจังหวัด พิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอางทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม 

เชื่อมตอพ้ืนที่เศรษฐกิจ ดวยเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ 

ตารางที่ 11 รอยละของโครงสรางทางเศรษฐกิจ จำแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2557– 2561p 

 

สาขาการผลิต 2558 2559r 2560r 2561p โครงสรางณ ราคาประจําป 

ภาคเกษตร  

4,592  

 

3,937  

 

4,747  

 

5,563  

12.9 15.5

4 

18.22 
เกษตรกรรม  

4,592  

 

3,937  

 

4,747  

 

5,563  

12.9 15.5

4 

18.22 
เกษตรกรรม การปาไมและการประมง  

4,592  

 

3,937  

 

4,747  

 

5,563  

12.9 15.5

4 

18.22 
ภาคนอกเกษตร 20,19

8 

22,54

2 

24,11

1 

24,97

6 

73.8 78.9

5 

81.78 
ภาคอุตสาหกรรม  

7,550  

 

9,022  

 

9,953  

 

9,923  

29.5 32.5

9 

32.49 
การทำเหมอืงแรและเหมอืงหิน  

1,908  

 

2,272  

 

2,309  

 

2,482  

7.4 7.56 8.13 

หนวย:ลานบาท 
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สาขาการผลิต 2558 2559r 2560r 2561p โครงสรางณ ราคาประจําป 

การผลิตอุตสาหกรรม 5,057 5,291 5,842 5,920 17.3 19.1

3 

19.38 
การไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ 521 1,394 1,725 1,398 4.6 5.65 4.58 
การประปาและการจัดการของเสยี 

 

64 65 77 123 0.2 0.25 0.40 
ภาคการบริการ 12,64

8 

13,51

9 

14,15

8 

15,05

3 

44.3 46.3

6 

49.29 
การกอสราง 961 1,057 1,063 1,046 3.5 3.48 3.43 
การขายสงการขายปลกี การซอมแซมยานยนต 

จักรยานยนต 
3,175 3,338 3,761 4,377 10.9 12.31 14.33 

การขนสงและสถานทีเ่ก็บสนิคา 1,145 1,375 1,473 1,501 4.5 4.82 4.91 
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 29 30 33 37 0.1 0.11 0.12 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 215 271 316 312 0.9 1.03 1.02 
การเงินและการประกนัภัย 1,727 1,934 1,932 2,009 6.3 6.33 6.58 
กิจกรรมเกีย่วกับอสังหารมิทรัพย 905 989 924 1,025 3.2 3.03 3.36 
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกจิกรรมทางวิชาการ 4 4 7 9 0.0 0.02 0.03 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอืน่ ๆ 56 54 66 63 0.2 0.22 0.21 
การบริหารราชการการปองกันประเทศฯ 1,104 1,132 1,184 1,292 3.7 3.88 4.23 
การศกึษา 1,947 1,868 1,848 1,771 6.1 6.05 5.80 
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 1,038 1,099 1,147 1,243 3.6 3.76 4.07 
ศิลปะความบันเทิงและนนัทนาการ 83 98 115 137 0.3 0.38 0.45 
กิจกรรมการบรกิารดานอื่นๆ 257 272 289 229 0.9 0.95 0.75 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 24,79

0 

26,47

9 

28,85

8 

30,53

9 

100.0

0 

100.

00 

100.0

0 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน พ.ศ. 2550 – 2560 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ลานบาท บาท 
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3) เศรษฐกิจดานการเกษตร 

(1) การเกษตรดานพืช 

 - ขาว 
จังหวัดอางทองเปนแหลงผลิตขาวที ่สำคัญแหลงหนึ ่งของประเทศไทยและในพื้นที่ลุ มน้ำเจาพระยา        

มีพื้นที่ปลูกขาวนาป ป 2559/2560 จำนวน 316,410 ไร คิดเปนรอยละ 52.27 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่

ปลูกขาวนาปรัง 23,443 ไร เกษตรกรสามารถปลูกไดทั้งขาวนาปและขาวนาปรัง การปลูกขาวนาป อาศัยน้ำฝน 

ตามธรรมชาติและน้ำชลประทาน สวนนาปรังเกษตรกรจะอาศัยน้ำจากแหลงน้ำชลประทานและแหลงน้ำอ่ืน ๆ ทำ

ใหเกษตรกรบางสวนสามารถปลูกขาวได 2-3 ครั้งตอป ในการจัดเก็บขอมูลจะจำแนกขาวนาป และขาวนาปรัง จาก

วันปลูก โดยขาวนาปคือขาวที่ปลูกในชวงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31  ตุลาคม และขาวนาปรังคือขาวที่ปลูกในชวง

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของปถัดไป เปนผลทำใหสถิติการเก็บขอมูลการปลูกขาวนาปและนาปรังมีพ้ืนที่ไม

แนนอนอันเกิดจากการเหลื่อมระยะเวลาของการปลูกและการเก็บเกี่ยวขาวในแตละเดือนที่มีตลอดทั้งป 

พิจารณาจากเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาป และขาวนาปรัง ของเกษตรกรทำนา ในจังหวัดอางทอง และ
ศักยภาพการเพาะปลูกที่สามารถปลูกขาวได 2 ป 5 รอบ สามารถวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลตามสถานการณ
และชวงระยะเวลา พบวา เกษตรกรจะปลูกขาวนาป ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกป (ตารางที่ 12) 

ตารางท่ี 12  จำนวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกขาวนาปจำแนกตามอำเภอ ป  2562 

อำเภอ 
จำนวนพื้นที่2/ จำนวนผลผลิตตอไร2/ 

 

มูลคาจำหนาย 

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

 เมืองอางทอง 17,215 17,215 778.70 780.20 7.25 
 วิเศษชัยชาญ 111,518 111,518 731.95 733.45 7.96 
 โพธิ์ทอง 79,160 79,160 791.68 793.18 7.97 
 ปาโมก 6,479 6,479 642.69 644.19 7.37 
 ไชโย 23,220 23,220 822.17 823.67 7.67 
 แสวงหา 57,222 57,222 789.12 790.62 6.86 
 สามโก 53,090 53,090 786.13 787.63 6.98 

รวม 347,904 

 

347,904 

 

763.20 764.70 7.23 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
หมายเหตุ   1/ระบบรายงานภาวการณผลิตพืชรายเดือน  2/ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 

นอกจากนี้ เกษตรกรจะปลูกขาวนาปรังระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน  - 30 เมษายน ของทุกป หรือนา ครั้งที่

สอง หรือนานอกฤดู หรือนาน้ำตม คือการทำนาที่ไมไดอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเปนหลัก แตอาศัยน้ำจากลำหวย 

หนอง คลองบึง น้ำใตดิน หรือน้ำจากคลองชลประทาน พันธุขาวที่ปลูกเปนพันธุขาวอายุสั้นหรือ เกษตรกรเรียกวา 

“ขาวเบา” ไมมีความไวตอชวงแสง กลาวคือ ขาวจะออกดอกติดรวงขาวและเก็บเกี่ยวไดตามอายุ ระยะเวลาการ

เพาะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวนอยกวาขาวนาป (ตารางท่ี 13)   
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ตารางท่ี 13  จำนวนพื้นที่และผลผลิตของการเพาะปลูกขาวนาปรังจำแนกตามอำเภอ ป  2562 

อำเภอ 
จำนวนพื้นที่2/ จำนวนผลผลิตตอไร2/ 

 

มูลคาจำหนาย 

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

เมืองอางทอง 12,508 12,508 778 778 8.02 
วิเศษชัยชาญ 61,068 60,318 759 759 7.46 
โพธิ์ทอง 63,756 63,686 783 783 7.59 
ปาโมก 4,963 4,963 730 730 8.02 
ไชโย 8,235 8,235 796 796 8.64 
แสวงหา 39,598 38,606 794 794 6.81 
สามโก 21,435 21,435 739 739 7.06 

รวม 211,563 209,751 768 768 7.65 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
หมายเหตุ   1/ ระบบรายงานภาวการณผลิตพืชรายเดือน 2/ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 14 จำนวนตนทุนการผลิตขาวตอไร จำแนกตามสถานการณแนวโนม 2556 – 2562  

ป ตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาว รอยละที่ลดลง 
หนวย :บาท:ไร ของตนทุนการผลิตขาว 

2556 5,730 -4.18 

2557 4,640 -23.49 

2558 4,575 -1.420 

2559 3,490 -31.08 

2560 3,445 -1.30 

2561 3,390 -1.62 

2562 3,359 -0.92 
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอางทอง 

 หากพิจารณาถึงตนทุนในการผลิต/เพาะปลูกขาวของเกษตรกรในจังหวัดอางทอง ตอพื้นที่ 1 ไร จำแนก
ตามรายละเอียด  พบวา    

 1. คาไถนา หรือการย่ำเทือก เปนขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับการหวานขาว ราคาคาจางอยูที ่ไรละ           
250-300 บาท แตหากใชรถแทร็กเตอรขนาดใหญทำซึ่งใชเวลารวดเร็วกวา ราคาตอไรก็จะอยูที่ 400 บาท 

 2. การลูบหนาดินใหเรียบเสมอกันหรือการลูบเทือกกอนการหวาน ราคาคาจางอยูที่ไรละ 250 - 300 บาท 
 3. เมล็ดพันธุ ขาวมีราคาแตกตางกันตามสายพันธุ ตาง ๆ ซึ ่งมีราคาประมาณ 26 บาทตอกิโลกรัม     

โดยพื้นที่ขนาด 1 ไรจะใชเมล็ดพันธุประมาณ 25-30 กิโลกรัม คิดเปนราคา 650-780 บาทตอไร 
 4. คาจางหวานเมล็ดพันธุขาว คือการจางคนมาหวานเมล็ดพันธุ โดยราคาจะมีตั้งแต 50-100 บาทตอไร 
 5. ปุยเคมี การปลูกขาวตอ 1 ฤดูกาลจะใหปุยเคมี 2-3 รอบ ใหอยางต่ำครั้งละประมาณ 25 กิโลกรัม                 

(ครึ่งกระสอบ) ตอไร โดยราคาปุยยูเรียปจจุบันอยูที่ 650-700 บาทตอกระสอบ เมื่อคิดเปนตนทุนตอฤดูกาลจะ
อยูประมาณ 700-1,000 บาทตอไร 

 6. คาจางหวานปุยเคมี ราคาคาจางหวานปุยในแตละพื้นที่ไมเทากัน ระดับราคาจะอยูที่ 50-100 บาท 
ตอไร ซึ่งในหนึ่งฤดูกาลจะหวาน 2-3 รอบ คิดเปนตนทุนประมาณ 100-300 บาท 
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 7. สารเคมี สารเคมีในที่นี้จะรวมทั้งยาคุมหญา ยาฆาหญา ยาปองกันแมลง ยาฆาแมลง รวมถึงฮอรโมน
บำรุงพืชดวย ซึ่งโดยปกติแลวจะนำยาเหลานี้ 1 ขวดมาผสมน้ำในถังขนาด 200 ลิตร 1 ถัง ฉีดได 15 ไร ซึ่งสารเคมี
เหลานี้มีราคาแตกตางกันมากตั้งแต 150 บาท ไปจนถึงหลายรอยบาทหรือเปนพันบาทก็มี โดยในการปลูกขาว 1 
ฤดูกาลจะตองฉีดสารเคมีเหลานี้อยางนอย 2-3 ครั้ง และจะมากขึ้นไปอีกหากมีโรคพืชแมลงเขามารบกวน  ในที่นี้
จะขอใหราคากลางสารเคมีทุกชนิดถัวเฉลี่ยตอขวดอยูที่ 400 บาท ตามคำบอกเลาของชาวนาในจังหวัดพิจิตร และ
ใชสารเคมีอยางต่ำ 3 ชนิด คือ ยาคุมหญาฉีด 1 รอบ ยาปองกันแมลง 2-3 รอบ ฮอรโมนบำรุงตนขาวอีก 2-3 รอบ 
เมื่อคำนวณเปนตนทุนตอไรจะได 180-200 บาท 

 8. คาจางฉีดสารเคมี ราคาคาจางฉีดสารเคมีจะอยูที ่ประมาณ 50 บาทตอไรตอรอบ ซึ่งปกติจะฉีด
ประมาณ 4 ครั้งตอฤดูกาล จึงคิดเปนราคา 200 บาทตอไร 

9. เก็บเกี่ยวขาว เมื่อขาวโตพรอมที่จะเก็บเกี่ยวก็ตองจางรถมาเกี่ยว โดยราคาอยูที ่ไรละ 500 บาท 
นอกจากนี้ยังมีคาขนขาวราคาเกวียนละ 100 บาท หากผลผลิตตอไรคือ 80 ถัง หรือ 0.8 เกวียน ราคาคาขนขาวจะ
อยูที่ 80 บาทตอไร เมื่อรวมตนทุนในกระบวนการเก็บเกี่ยวจะมีราคาอยูที่ 580 บาท (ถาผลผลิตตอไรสูงราคาก็
จะมากข้ึน) 

10. น้ำมันเชื้อเพลิง การทำนามีความจำเปนที่จะตองสูบน้ำเขานา ซึ่งมีคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยูไมนอย โดย
ปกติแลวจะสูบน้ำกันโดยเฉลี่ย 1 ครั้งตอ 10 วัน เปนอยางนอย ใหการปลูกขาวตอ 1 ฤดูกาลอยูที ่ 120 วัน 
ฉะนั้น ในหนึ่งฤดูกาลจึงสูบน้ำเฉลี่ย 10 ครั้ง (ตัดชวงใกลเก็บเกี่ยวที่ตองปลอยใหน้ำแหง) โดยเครื่องสูบน้ำจะกิน
น้ำมันในอัตรา 2.5 ลิตรตอ 1 ไร ราคาน้ำมันดีเซลอยูที่ลิตรละ 30 บาท จะไดคาน้ำมันเชื้อเพลิงเปนตนทุนที่
ประมาณ 750 บาทตอไร จากขอมูลดังกลาวมาแลวขางตนนำมาซึ่ง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกขาวซึ่ง
ตองดำเนินการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล การเพาะปลูกขาวเปนการกำหนดสมมติฐานความสัมพันธของตัว
แปรที่มีแนวโนมกับรายไดจากขายขาวกับพื้นที่ปลูกขาว และชวงเวลาของการปลูกขาว นาป นาปรัง  สรุปไดวา 
ปจจุบันในการเพาะปลูกขาวนาปนั้น เกษตรกรผูเพาะปลูกของจังหวัดยังไมสามารถแยงสวนแบงทางการตลาดจาก
ตลาดขาวของประเทศได พิจารณาจากราคาจำหนายขาวของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเพาะปลูกจำเปนตอง
กำหนดพื้นที่เพาะปลูกตามศักยภาพของดินในแตละอำเภอ และชนิดของขาวที่หลากหลายตามความตองการของ
ลูกคากลุมตางๆ จะทำใหเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลสูการปฏิบัติเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาขาวของจังหวัดอางทอง 
อยางเปนรูปธรรมสามารถดำเนินการไดดังนี้  

 1. การพัฒนาคุณภาพของขาวใหมีมาตรฐานขาวที่เปนที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งคุณคา และคุณภาพ เพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมขาวไทย 

 2. การเขาสูตลาดใหมในการจำหนายสินคาขาว ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดและคุณภาพที่สอดคลองกับ
ความตองการสินคาของกลุมลูกคาตางๆ 

 3. การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาผลผลิตจากขาว เพื่อใหไดผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม จากขาว 
เชน ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีมูลคาสูง อยางไรก็ตามผูประกอบการตองพัฒนาตราผลิตภัณฑ
ผานการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย 

4. การเพิ่มชองทางการขยายตลาด โดยการจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรม Road Show ในตลาดใหม 
เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑจากขาว นอกจากนี้ ควรเพิ่มชองทางประชาสัมพันธดานอื่น ๆ เชน ผานชองทาง  
website โดยแสดงสินคาที่ผานการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือสรางความมั่นใจใหผูบริโภคและใหผูบริโภคทั่ว
โลกเขาถึงสินคา รับรูขอมูลสินคาโดยตรง 
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5. แนวทางแกไขปจจัยกระทบอื่น ๆ เชน สภาพภูมิอากาศ วิกฤตน้ำแลงนั้น ไดวางแนวทางไวดังนี้   
1) ลดพ้ืนที่การปลูกขาวนาปรังรอบที่ 2 และใหเกษตรกรทำนาเริ่มทำการปลูกขาวนาปพรอมกัน 
2) สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชทางเลือก เชน พืชสวน พืชผัก เปนตน 
3) แตงตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการสถานการณภัยพิบัติตาง ๆ ตรวจสอบดูแลพ้ืนที่เสี่ยงอยาง

ตอเนื่องรวมกันวิเคราะหสถานการณความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เชน เกิดที่ไหน และ อยางไร โดยพรอมที่จะเขาไปแกไข
ปญหานั้นอยางทันทวงที 

 

ตารางท่ี 15 จำนวนผลผลิตและมูลคา ของสินคาเกษตรดานพืชพ.ศ. 2560 – 2562 

ชนิดพืช 
2560 2561 2562 

ปริมาณ 
 

มูลคา 
 

ปริมาณ 
 

มูลคา 
 

ปริมาณ 
 

มูลคา 
 (กิโลกรัม) (บาท/

กิโลกรัม) 

(กิโลกรัม) (บาท/

กิโลกรัม) 

(กิโลกรัม) (บาท/

กิโลกรัม) กระเจี๊ยบเขียว 1,439,635 16.38 596,700 16.12 1,459,370 17.96 
กะเพรา 132,256 19.19 246,440 23.24 363,830 23.04 
ขา 10,554,98

0 

19.15 1,561,17

0 

18.09 1,655,045 26.41 
ขาวโพดฝกสด 359,471 16.4 332,240 11.79 244,420 13.17 
ขาวโพดหวาน - - 1,210 10 8,100 13.33 
คะนา 746,150 12.78 1,021,50

0 

13.54 6,451,000 14.08 
ชะอม 277,217 30.16 710,326 26.56 1,130,220 27.17 
ตะไคร 676,563 8.15 472,913 12.17 1,192,395 8.95 
แตงกวา 1,646,720 13.1 1,152,73

0 

15.33 280,130 13.61 
ถั่วฝกยาว 438,388 24.39 514,111 27.49 152,820 24.75 
ถั่วพู - - - - 2,830 47.79 
บวบ 244,060 17.48 355,570 17.21 264,388 17.07 
บัวสาย 71,750 8.36 33,870 10.21 13,140 18.98 
ผักกวางตุง 4,200 12.24 3,600 18.81 1,780 11.01 
ผักบุงจีน 75,160 11.07 59,740 10.5 52,875 13.75 
ผักบุงน้ำ 6,700 9.85 15,100 10.83 5,190 19.95 
พริกข้ีหนูสวน 361,388 37.66 338,880 38.09 234,717.5

0 

60.8 
พริกข้ีหนูเม็ด

ใหญ 

60,184 78.7 207,005 43.26 254,360 59.4 
ฟก / แฟง 94,900 7.73 57,650 7.31 45,500 15.49 
ฟกทอง - - 500 20 3,800 14.74 
มะเขือเปราะ 852,705 13.34 698,285 11.62 474,060 15.97 
แมงลัก 23,800 11.01 18,150 14.45 16,675 25.47 
โหระพา 113,425 17.12 141,210 17.19 196,685 21.88 
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แผนภูมิที่ 5 การวิเคราะหผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดอางทอง 

 

จากการวิเคราะห BCG Matrix เพ่ือวางแผนการขายสินคาเกษตร วางกลยุทธทางการตลาด และการสราง

แบรนดของจังหวัดอางทองนั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth 

Rate) และสวนแบงทางการตลาดสัมพันธ (Relative Market Share) สามารถสรุปไดดังนี้   

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพิ่ม เชน ขาวนาป 
Question marks : ความสามารถในการแขงขันต่ำ แตมี Market growth สูง แสดงวามีโอกาสดี แต 

Market Share ยังต่ำ เชน พืชผัก ไดแก กระเจี๊ยบเขียว บัวสาย ขจร แตงกวา มะกรูด แฟง บวบ ชะอม เห็ดนางฟา 
พืชยืนตน ไดแก มะพราว ฝรั่ง  และกลวย  ไมดอก  ไดแก มะลิ 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ำ แต Market Share ยังสูงอยู พืชผัก เชน ขาวนาปรัง และพืช
ยืนตน คือมะมวง 

Dogs: ธุรกิจที่ไมโตและมีจุดออนเยอะ มี Market Share ต่ำ Market growth ต่ำ เชน พริกขี้หนูเม็ดใหญ 
มะเขือเปราะ ตะไคร ขา พืชไร เชน ขาวโพดฝกสด ออย พืชยืนตน เชน พุทรา และ มะนาว 

 ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง ไดใหความสำคัญในการพัฒนา  “ดานพืช” ผลิตภัณฑพืชที่มี

ศักยภาพ  Market growth สูง แต Market Share ยังต่ำภายใตวางโครงการยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง

อาหารและยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั ่งยืน (End hunger, achieve food security and 

improved nutrition and promote sustainable agriculture) มีเปนประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดวย

การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายไดของ ผูผลิตอาหารรายเล็ก เกษตรกรแบบ ครอบครัว  คนเลี้ยงปศุสัตว 

ชาวประมง ใหเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา โดยรวมถึงการเขาถึง ที่ดินและทรัพยากรและปจจัยนำเขา ในการผลิต ความรู 

บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลคาและการจางอยา งปลอดภัยและเทาเทียมรวมทั้งหา
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ชองทางการตลาด กำหนดมาตรฐานดานพืช เพื่อใหพืชเหลานี้มีคุณภาพเพิ่ม ควบคูกับการจัดทำประชาสัมพันธ

การตลาดพืชผักของจังหวัดอางทอง เพื่อใหคนรูจัก เพิ่มสวนแบงทางการตลาด   

 หากพิจารณาถึงศักยภาพของผลิตภัณฑที่เติบโตแบบ Market growth ต่ำ แต Market Share ยังสูงอยาง 

ขาวนาปรัง และ มะมวง เพ่ือรักษาฐานเดิมของลูกคา ดังนั้น จังหวัดอางทองตองนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ

การกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง  

 นอกจากนี้ พบวา ศักยภาพของผลิตภัณฑ ที่มี Market Share ต่ำ Market growth ต่ำ อยาง ตะไคร 

ขา และพริกขี้หนูสวน เพื่อ สรางมูลคาเพิ่มของสินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคควรมีการแปรรูป

สินคาที่เก็บไดนาน  

(2) การเกษตรดานปศุสัตว 

ปศุสัตวเปนสวนหนึ่งของภาคเกษตรที่สำคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภค  เพ่ือ
การใชงาน และที่สำคัญคือในเชิงพาณิชย สัตวเศรษฐกิจที่สำคัญไดแก ไกเนื้อ ไกไข เปดไข นกกระทา สุกร และโค
เนื้อ ปริมาณการเลี้ยง และ ราคาจำหนาย  หนาฟารม มีแนวโนมลดลงตามอุปสงค อุปทานของผูบริโภค 

ปริมาณผลผลิตปศุสัตวของป 2562 ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2561 โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ระดับ 

108 เพิ่มขึ้น รอยละ 0.7 ขณะที่ดัชนีราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ  172.4 เพิ่มขึ้น

รอยละ 5.4 สงผลให ดัชนีรายไดสาขาปศุสัตวเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 

ตารางท่ี 16 จำนวนผลผลิตและมูลคา ของสินคาเกษตรดานพืชพ.ศ. 2560 – 2562 

ชนิดปศุ

สัตว 

2560 2561 2562 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

โคเนื้อ1/ 14,618 70.17 14,853 30.64 14,473 30.85 

สุกร2/ 75,647 823.04 79,296 570.93 80,539 630.93 

ไกเนื้อ3/ 1,193,105 572.69 1,087.142 369.62 1,164,598 402.82 

ไขเปด4/ 215,571,720 797.62 140,187.000 350.46 1,154,311 1,200.37 

ไขไก4/ 121,368,240 424.79 354,794.976 1,241.78 4,29,638 320.41 

ไขนก

กระทา4/ 

625,800,000 450.53 640,444,000 307.41 2,452,403 360.19 

แพะ5/ 2,779 10.42 932 3.49 1,015 3.88 

รวม  3,149.30  1,632.55  2,949.45 

หมายเหต ุ  1/: ปริมาณของโคเนื้อ : นน. 250 กก/ตัว 

 2/: ปริมาณของสุกร : นน. 100 กก/ตวั 

 3/: ปริมาณของไกเนื้อ : นน. 2 กก/ตัว 

 4/: ปริมาณของ ไขไก ไขเปด ไขนกกระทา  : ฟอง  

 5/: ปริมาณของแพะ : นน. 30 กก/ตัว 

 

 

 

หนวย:ลานบาท 
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แผนภูมิที่ 6 การวิเคราะหผลิตภัณฑปศุสัตวท่ีมีศักยภาพของจังหวัดอางทอง 

 

จากการวิเคราะห BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายสินคาปศุสัตววางกลยุทธทางการตลาด นั้น  จะ

พิจารณาจาก 2 เกณฑก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และสวนแบงทางการตลาด

สัมพันธ (Relative Market Share) สามารถสรุปไดดังนี้   

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เชน ไขเปด สุกร 

Question marks : ความสามารถในการแขงขันต่ำ แตมี Market growth สูง แสดงวามีโอกาสดี แต 

Market Share ยังต่ำ เชน แพะ ไขนกกระทา 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ำ แต Market Share ยังสูงอยู เชน ไกเนื้อ 

Dogs: ธุรกิจที่ไมโตและมีจุดออนเยอะ มี Market Share ต่ำ Market growth ต่ำเชน โคเนื้อ ไขไก   

ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง ไดพิจารณาถึงความตองการของประชาชนเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ประกอบกับขอมูลพื้นฐานแลวจึงได  ใหความสำคัญในการพัฒนา “ดานศักยภาพ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ และ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงนกกระทา” เนื่องจากความสามารถ

ในการแขงขันต่ำ แตมี Market growth สูงและเพิ่มองคความรูในดานการเพิ่มผลผลิตใหไดมาตรฐานแปรรูป

ผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาและเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 
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(3) การเกษตรดานประมง 

ภาวะการผลิตสาขาประมงในป 2559 หดตัวรอยละ 27.8 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในชวงครึ่งแรกของป 

สภาพพื้นที ่แหงแลง ปริมาณน้ำในแหลงน้ำตาง ๆ ลดลงทำใหเกษตรกรผู เลี ้ยงปลาทั ้งในบอดิน ในกระชัง                    

ลดพื้นที่การเลี้ยงสัตวน้ำลง หรือชะลอการเลี้ยงรวมถึงการจับสัตวน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลง สงผล

ใหป 2559 มีการผลิตลดลง ในสวนของดานราคานั้นเปนผลมาจากปริมาณการผลิตที่ออกสูตลาดลดลง สงผลให

ราคาสัตวน้ำขยับตัวสูงขึ้น 

และเม่ือพิจารณาปริมาณและมูลคาสัตวน้ำจืดจากการเพาะเลี้ยง และสัตวน้ำจืดที่ผลิตไดในธรรมชาติ ในป 
2559 รวมทั้งสิ้น 29,085,530 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 1,469,169,630 บาท จำแนกเปนปริมาณและมูลคา
สัตวน้ำจืดที่ผลิตไดจากการเพาะเลี้ยง จำนวน 27,481,190 กิโลกรัม มูลคา 1,417,343,880 บาท และ
ปริมาณและมูลคาสัตวน้ำจืดที่ผลิตไดในธรรมชาติ จำนวน 1,604,340 กิโลกรัม มูลคา 51,825,750 บาท
  

ตารางท่ี 17  ปริมาณและมูลคาสัตวน้ำจืดที่ผลิตไดจากธรรมชาติ ป 2559 -2560 

ชนิดสัตวน้ำ 
2559 2560 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลคา  
(บาท) 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลคา  
(บาท) 

ปลาชอน 111,840 8,666,605 368,900 28,589,750 
ปลาดุก 91,630 3,054,040 250,600 11,863,404 
ปลาหมอ 150,330 4,321,460 222,500 9,258,225 
ปลาตะเพียน 228,570 4,114,230 352,300 9,505,054 
ปลานิล 248,570 5,319,920 249,000 7,106,460 
ปลาไน 60,320 1,931,435 41,900 1,437,589 
ปลาสลิด 71,940 2,729,640 55,250 2,716,643 
ปลาสวาย-เทโพ 291,740 8,349,450 50,600 1,852,972 
ปลาไหล 17,130 659,890 - - 
ปลาเบญจพรรณ 209,720 3,889,620 72,600 1,767,810 
กุงกามกราม 29,840 4,987,050 16,520 3,010,109 
ปลาทับทิม 11,880 1,674,550 - - 
กุงฝอย   6,590 654,717 
ตะพาบ 40,350 795,950 7,600  - 
กบ - - - - 
ปลายี่สก 40,130 1,331,910 - - 
สัตวน้ำอื่น ๆ - - 9,950 260,193 

รวม 1,604,340 51,825,750 1,711,766 78,638,419 

ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดอางทอง  
 
 
 
 
 

หนวย:บาท 
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ตารางท่ี 18  ปริมาณและมูลคาสัตวน้ำจืดที่ผลิตไดจากการเพาะเลี้ยง ป 2559 -2560 

ชนิดสัตวน้ำ 
2559 2560 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลคา  
(บาท) 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

มูลคา  
(บาท) 

ปลาชอน 3,340,500 254,788,000 5,513,500 419,026,000 

ปลาดุก 5,215,400 219,406,800 6,658,000 294,616,500 

ปลาหมอ 48,430 2,130,440 7,3500 3,123,750 

ปลาตะเพียน 435,940 10,800,360 450,750 12,715,658 

ปลานิล 1,774,200 45,326,000 1,535,100 42,230,601 

ปลาไน 66,500 1,518,650 356,200 9,083,100 

ปลาสลิด 281,700 12,544,000 325,600 15,059,000 

ปลาสวาย-เทโพ 5,314,500 147,991,800 9,563,500 268,256,175 

ปลาไหล - - 582,900 13,698,150 

ปลาเบญจพรรณ 530,700 13,387,700 46,500 11,422,725 

กุงกามกราม - - 7,895,800 596,132,900 

ปลาทับทิม 8,365,300 621,390,000 538,000 538,000 

กุงฝอย - - 6,143,000 6,143,000 

ตะพาบ 406,900 496,890 39,682,350 41,394,116 

กบ 915,700 66,553,500 5,513,500 419,026,000 

ปลายี่สก 785,420 21,009,740 6,658,000 294,616,500 

สัตวน้ำอื่น ๆ - - 7,3500 3,123,70 

รวม 27,481,190 1,417,343,880 450,750 12,715,658 

ที่มา : สำนกังานประมงจังหวัดอางทอง  
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แผนภูมิที่ 7การวิเคราะหผลิตภัณฑประมงที่มีศักยภาพของจังหวัดอางทอง 

 

ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดอางทอง , 2563 

จากการวิเคราะห BCG Matrix  เพื่อวางแผนการขายสินคาเกษตร วางกลยุทธทางการตลาด และการ
สรางแบรนดของจังหวัดอางทองนั ้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing 
Growth Rate) และสวนแบงทางการตลาดสัมพันธ (Relative Market Share) สามารถสรุปไดดังนี้   

Star : ตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุนเพ่ิม เชน ปลาทับทิม ปลาสวาย-เทโพ 
Question marks : ความสามารถในการแขงขันต่ำ แตมี Market growth สูง แสดงวามีโอกาสดี   

แต Market Share ยังต่ำ เชน  ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุงกรามกราม  และกบ 
Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ำ แต Market Share ยังสูงอยู เชน ปลาดุก ปลาชอน 
Dogs:  ธ ุรก ิจท ี ่ ไม  โตและม ีจ ุดอ อนเยอะ ม ี  Market Share ต ่ำ Market growth ต ่ำเช น ปลานิล  

ปลาเบญจพรรณ ตะพาบ และปลาหมอทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง ไดพิจารณาถึงความตองกา ร
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในหมูบาน/ชุมชน ประกอบกับขอมูลพื้นฐานแลวจึงได ใหความสำคัญในการ
พัฒนา “ดานประมง” ผลิตภัณฑประมงที่มีศักยภาพ Market growth สูง แต Market Share ยังต่ำ เชน   
ปลาไน ปลายี่สก ตะเพียน กุงกรามกราม และกบ กรมประมงไดวางโครงการที่จะสงเสริมการเพาะเลี้ยง และ 
จังหวัดอางทองไดวางโครงการ ประชาสัมพันธการตลาดผลิตภัณฑ  เพื่อใหคนรูจัก เพิ่มสวนแบงทางการตลาด    

(4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
1. การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟารม  

การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟารม เปนระบบหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพัฒนาและสงเสริมให

เปนระบบมาตรฐานของชาติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่เกี ่ยวของ ทั้งเกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค 

รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงความเปนไปได และการยอมรับของผูเ กี่ยวของ ระบบนี้คือ “ระบบ

เกษตรดีที ่เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good Aguatic 

Practices) ระบบนี้สามารถผลิตไดทั้งพืช ปศุสัตว และประมงแต พบวา จำนวนเกษตรกรที่ผานการรับรอง 

มาตรฐาน ลดลง เปนเพราะ ผูผลิต หรือเกษตรกร กับผูบริโภค ขาดความความรูความเขาใจ ในระบบมาตรฐาน 

(GAP) จากขอมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 , สำนักงานสถิติแหงชาติ ไดแบงแนวทางการใชสารเคมี และ

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร เปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่หนึ่ง เกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยใชสารชีวะพันธ



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๓๒ 

จากธรรมชาติกลุมนี้ไมเนนปริมาณ หรือผลตอบแทนจากผลิตผล ผลิตภาพการผลิตจึงอยูในระดับคอนขางต่ำ กลุม

ที่สอง ใชปจจัยการผลิตแบบผสมผสาน ระหวางสารชีวะพันธจากธรรมชาติ กับปุยเคมี/สารเคมี และกลุมที่สาม 

เปนกลุมเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยเนนที่ปริมาณ หรือผลตอบแทนจากการผลิต จึงจำเปนตองปจจัย

การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใหผลเร็ว นิยมใชปุยและสารเคมีเปนหลักดังกลาวนี้เพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับการใช

ปุยเคมี วา “ปุยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะหเพื่อใชสนองความตองการของพืช จังหวัดอางทองจึงไดกำหนด

แนวทางการพัฒนามาตรฐานแปลง/ฟารมในจังหวัดอางทอง โดยในป 2562 พบวา เกษตรกร (ดานพืช) ผานการ

รับรองมากที่สุด 293 ราย รองลงมาดานประมง จำนวน 114 ราย อันดับถัดมาเกษตรกร (การทำนาขาว) จำนวน 

41 ราย  

ตารางท่ี 19 จำนวนเกษตรที่ผานการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟารม พ.ศ. 2555 - 2562 

ป 
จำนวนเกษตรที่ผานการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟารม 

รวม (ดานพืช) (ดานนาขาว) (ดานปศุสัตว) (ดานประมง) 

2555 84 - 72 12 - 

2556 122 8 80 32 2 

2557 530 298 193 35 4 

2558 332 192 99 37 4 

2559 449 249 151 44 5 

2560 329 145 130 46 8 

2561 521 136 109 47 229 

2562 448 293 41 - 114 

ที่มา : สำนกังานเกษตรจังหวัดอางทอง   

(5) สถาบันและองคกรเกษตรกร 
 - ประเภทสหกรณและจำนวนสมาชิก 

  จังหวัดอางทอง มีประเภทสหกรณที่มีในจังหวัดอางทอง ประกอบดวย 2 ประเภท คือ สหกรณภาค
การเกษตร จำนวน 19 แหง มีสมาชิก จำนวน 37,251 ราย และสหกรณนอกภาคการเกษตร จำนวน 13 แหง มี
สมาชิก จำนวน 7,127 ราย   

ตารางท่ี 20  ประเภทของสหกรณจำแนกตามจำนวนสมาชิก พ.ศ. 2563 

ที ่ ประเภทสหกรณ จำนวน  สมาชิก  
(แหง) (ราย) 

1 สหกรณภาคการเกษตร 19 37,251 

2 สหกรณนอกภาคการเกษตร 13 7,127 

รวม 22 44,378 
ที่มา : สำนกังานสหกรณจังหวัดอางทอง   
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 -สถาบันเกษตรกรและจำนวนสมาชิก 

สถาบันเกษตรกรในจังหวัดอางทอง รวมทั้งสิ้น 465 แหง ประกอบดวย กลุมเกษตรจำนวน 51 แหง กลุม
แมบานเกษตรกร จำนวน 44 แหง กลุมยุวเกษตรกร จำนวน 16 แหง และกลุมวิสาหกิจชุมชนจำนวน 354 แหง 

ตารางท่ี 21  จำนวนสหกรณจำแนกตามประเภทของสถาบันเกษตรกรและอำเภอ พ.ศ. 2563 

อำเภอ 
ประเภทของสถาบันเกษตรกร 

กลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน 

กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก 

เมือง 8 490 7 159 3 45 52 820 

วิเศษชัยชาญ 10 440 8 118 1 30 50 1,127 

โพธิ์ทอง 10 434 5 125 4 80 59 1,143 

ปาโมก 5 372 5 40 2 30 56 580 

ไชโย 8 371 8 86 2 40 28 461 

แสวงหา 5 293 3 70 3 45 53 758 

สามโก 5 261 8 120 1 20 56 925 

รวม 51 2,661 44 718 16 290 354 5,814 
ที่มา : สำนกังานสหกรณจังหวัดอางทอง   

4) เศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม 

จังหวัดอางทอง เปนจังหวัดหนึ ่งที ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองหลวง จึงมีสถาน
ประกอบการไมมากคือ จำนวน 315 สถานประกอบการ ดังนั้นประชากรของจังหวัดอางทองจึงเดินทางไป
ประกอบอาชีพในบริเวณจังหวัดใกลเคียง เชน พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี ปทุมธานี เปนตน 

นอกจากนี้ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากในจังหวัด 3 อันดับแรก ไดแก ประเภทอุตสาหกรรม
การเกษตร จำนวน 50 สถานประกอบการ รองมาประเภทอุตสาหกรรมอโลหะ จำนวน 35 สถานประกอบการ 
อันดับถัดมาอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 25 สถานประกอบการ 

ตารางท่ี 22 จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559– 2562 

ประเภทอุตสาหกรรม 2559 2560 2561 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2560 2561 2562 

ผลิตภัณฑจากพืช 

 

55 55 54 50 - -1.82 -7.41 

อุตสาหกรรมอาหาร 33 36 35 25 - -2.78 -28.57 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 2 2 - - - -

100.00 สิ่งทอ 5 5 5 3 - - -40.00 

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายยกเวนรองเทา 3 3 3 1 - - -66.67 

ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนัง

สัตว 

5 5 5 4 - - -20.00 

แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 51 54 52 22 - -3.70 -57.69 

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคาร

จากไม แกว ยาง หรือโลหะอ่ืน ๆ 

5 5 4 5 - -20.00 25.00 
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ประเภทอุตสาหกรรม 2559 2560 2561 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2560 2561 2562 

การพิมพ การเย็บเลม ทำปกหรือการ

ทำแมพิมพ 

2 2 2 - - 0.00 -100.00 

เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 9 9 8 7 - -

11.11 

-12.50 

ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 3 4 4 4 - - - 

ยางและผลิตภัณฑยาง 5 5 6 1 - 20.00 -83.33 

ผลิตภัณฑพลาสติก 18 18 19 14 - 5.56 -26.32 

ผลิตภัณฑอโลหะ 51 51 48 35 - -5.88 -27.08 

ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 5 5 5 4 - - -20.00 

ผลิตภัณฑโลหะ 26 28 28 18 - - -35.71 

ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 22 22 22 5 - - -77.27 

ผลิตยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้ง

การซอมยานพาหนะและอุปกรณ 

21 21 20 10 - -4.76 -50.00 

อ่ืน ๆ 116 119 115 107 - -3.36 -6.96 
ที่มา :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 

และเมื่อพิจารณาลักษณะของการคาและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในป 2562  มีเงินลงทุนเทากับ 

76,404 ลานบาท ลดลงจากป 2561 ที่มีเงินลงทุน 76,479 ลานบาท ในชวงเดียวกัน เทากับ 75 ลานบาท   

คิดเปนรอยละ –0.09  

ตารางท่ี 23  สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนทำงาน พ.ศ. 2556 - 2562 

ป สถานประกอบการ คนทำงาน เงินทุน 
2556 491 8,348 21,194.37 
2557 452 7698 78,254.64 
2558 449 7,940 74,786.71 
2559 436 7,988 74,905.00 
2560 449 8633 76,141.06 
2561 437 8712 76,479.44 
2562 315 8,016 76,404.81 

ที่มา :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 

โรงงานในจังหวัดอางทองท่ีมีเงินลงทุนมากที่สุด 10 อันดับแรก 

1. บริษัท อางทอง เพาเวอร จำกัด    เงินลงทุน     4,668,000,000  ลานบาท 
2. บริษัท แสงฟาอะกริโปรดักส จำกัด   เงินลงทุน     2,680,000,000  ลานบาท 
3. บริษัท เมอรรีไรซแลนด จำกัด    เงินลงทุน     2,042,349,900  ลานบาท 
4. บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)  เงินลงทุน     1,931,000,000  ลานบาท 

ผลิตเสนใยธรรมชาติ,เสนใยสงัเคราะห 
5. บริษัท เบอรลา คารบอน (ไทยแลนด)       เงินลงทุน     1,631,856,000  ลานบาท 

จำกัด (มหาชน)  
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6. บริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน)   เงินลงทุน     1,408,000,000  ลานบาท 
(แบงบรรจุเสนใยเรยอนและจัดเก็บขนถายสินคา) 

7. บริษทั สยามโซลา เพาเวอร จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน        755,000,000  ลานบาท 
8. บริษัท เค ที เอ็มเอส จี จำกัด   เงินลงทุน        630,737,000  ลานบาท 
9. บริษัท นำรุง เรยอน จำกัด    เงินลงทุน        426,865,743  ลานบาท 
10. บริษัท เพชรสยาม พิพัฒนธัญญา จำกัด           เงินลงทุน        385,000,000  ลานบาท 

ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอางทองไดจัดประเภทของผลิตภัณฑชุมชน OTOP ไว 5 ประเภท คือ อาหาร เครื่องดื่มเครื่อง
แตงกายของใชของตกแตงของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหารดังกลาวนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะกลุมตาม
ศักยภาพดานการผลิต (Market Segmentation) โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุม จำแนกได  
5 กลุมผลิตภัณฑท่ีขึ้นทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการในป 2556 - 2562 จำนวน 1,514 ผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 กลุม A ดาวเดนสูสากลมุงเนนการเพิ่มโอกาสเขาถึงตลาดเปาหมาย โดยผลิตภัณฑในกลุมนี้มีคุณภาพสูง ผลิต
ไดจำนวนมากอยางตอเนื่อง มีจำนวน 23 ผลิตภัณฑ 

 กลุม B อนุรักษสรางคุณคามุ งเนนการสรางคุณคามูลคาเพิ่มในตลาดเฉพาะโดยผลิตภัณฑในกลุ มนี้         
มีคุณภาพสูง ผลิตนอยชิ้น เพราะมีขั้นตอนกระบวนการ ผลิตที่ยากและซับซอน  มีจำนวน 93 ผลิตภัณฑ 

 กลุม C พัฒนาสูสินคาดาวเดนมุงเนนการเพิ่มคุณภาพควบคุม คุณภาพสินคาใหคงที่และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแขงขัน โดยผลิตภัณฑในกลุมนี้ มีคุณภาพปานกลาง ผลิต ไดจำนวนมาก มีจำนวน 201 ผลิตภัณฑ 

กลุม D ปรับตัวสูการพัฒนาหรือเอกลักษณมุงเนนการศึกษาจุดเดนจุดดอยเพื่อพัฒนาทิศทางหรือให รับ
ชวงการผลิตโดยผลิตภัณฑในกลุมนี้มีการผลิตไดงาย ยังไมมีการรับรองมาตรฐานจำนวน 168 ผลิตภัณฑ  

สำหรับผลิตภัณฑเดนจังหวัด : PSO (Provincial Star OTOP) ที ่ม ีเอกลักษณ ภูม ิป ญญาทองถิ่น             
มีคุณคาเปนที่นิยม มีศักยภาพดานการผลิต มีความสามารถดานการตลาด โดยพิจารณาจากผูบริโภคและการ
สงเสริมจากหนวยงานที่รวมกันเปนภาคีการทำงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยกำหนดเปนเปาหมายใน
การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑเดนของจังหวัด ในการพัฒนาและสงเสริมในดานการผลิต  การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการทองเที่ยว ประกอบดวย ผลิตภัณฑตุกตาชาววัง ผลิตภัณฑกลอง ผลิตภัณฑสมุนไพร 
ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผและผักตบชวา ฯลฯ 

ตารางท่ี 24   จำนวนรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน 2556– 2562 

ป 

 

 

 

ป 

จำนวน (ลานบาท) รอยละที่เพิ่มขึ้น 

2556 615,900,000 -5.23 

2557 620,270,000 0.71 

2558 

 

 

 

 

817,614,081 28.35 

2559 953,233,000 16.58 

2560 1,167,117,218 22.44 

2561 1,486,703,973 27.38 

2562 1,828,749,237 23.01 

ที่มา : สำนกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง 

หนวย:ลานบาท 
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ตารางท่ี 25 จำนวนผลิตภัณฑชุมชนจำแนกตามกลุมผลิตภัณฑ 2559– 2562 

ป 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว 

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

 

ตารางท่ี 26 จำนวนผลิตภัณฑชุมชนจำแนกตามกลุมผลิตภัณฑที่ข้ึนทะเบียน  

กลุมผลิตภัณฑ 2559 2560 2561 2562 
อาหาร 235 435 754 771 
เครื่องดื่ม 15 22 49 56 
เครื่องแตงกาย 35 39 50 57 
ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก 215 239 420 449 
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 87 120 175 181 

รวม 587 855 1,448 1,514 
 

แผนภูมิที่ 8การวิเคราะหประเภทของผลิตภัณฑที่มีศักยภาพของจังหวัดอางทอง 

 

 

จากการวิเคราะห BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายผลิตภัณฑชุมชน OTOP วางกลยุทธทางการตลาด 

นั ้นจะพิจารณาจาก 2 เกณฑก็คือ อัตราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) และสวนแบงทาง

การตลาดสัมพันธ (Relative Market Share) สามารถสรุปไดดังนี้   
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ผลการการวิเคราะห ผลิตภัณฑชุมชน OTOP พบวายังไมมีประเภทของ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่อยูใน
ตลาดเติบโตสูง หรือมีโอกาสดี แต Market Share ยังต่ำ เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑที่ทำมีคูแขงหลายจังหวัด 

Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ำ แต Market Share ยังสูงอยู คือ ประเภทของผลิตภัณฑ
เครื่องแตงกาย ของใช  ของตกแตง  ของที่ระลึก และ อาหาร  

Dogs: ธุรกิจที่ไมโตและมีจุดออนเยอะ มี Market Share ต่ำ Market growth ต่ำ คือ สมุนไพรที่ไมใช
อาหารเสื้อผาเครื่องแตงกาย และเครื่องดื่ม 

ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง ไดพิจารณาถึงความตองการของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพหมูบาน/ชุมชน ประกอบกับขอมูลพื้นฐานแลวจึงได  ใหความสำคัญในการพัฒนา “ชองทางการตลาด
และกิจกรรมสงเสริมการขาย” Inventory Location and Warehousing  จากการวิเคราะห ผลิตภัณฑชุมชน 
OTOP ที่อยูในตลาดเติบโตสูง หรือมีโอกาสดี แต Market Share ยังต่ำ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่กำหนด
รูปแบบของผลิตภัณฑที่ทำมีคูแขงหลายจังหวัด จังหวัดจึงนำจุดแข็งของจังหวัดอางทองที่อยูใกลกรุงเทพฯ จัดสราง
จุดบริการของคลังสินคาสาธารณะ (Public Warehouse) ใหกับกลุมจังหวัดเพื่อการกระจายตัวสินคา การเก็บ
รักษา การจัดหมวดหมู และการเตรียมผลิตภัณฑเพ่ือการขนสง 

5) เศรษฐกิจดานการบริการทองเที่ยว 
สถานการณ ของการเดินทางทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในจังหวัดอางทอง มีผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นรอยละ 

5.32 ในจำนวนนี้ พบวาผูเยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.36 เปนเพราะนโยบายการกระตุ นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและชาวตางชาติเพิ่มขึ้น รอยละ 4.34 สำหรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่เดินทางเขามาในจังหวัดอางทอง 
อาจจะเปนผลมาจากการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมากขึ้น กิจกรรมรณรงคใหมีการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่
เมืองรอง การจัดงานประเพณีตาง ๆ อาทิเชน งานแขงเรือพาย งานไหวครูกลอง เปนตน อีกทั้งนักทัศนาจรชาวไทยจะ
นิยมเดินทางมาทองเที่ยวกราบไหวมนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อาทิ วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดมวงและ 
วัดปาโมกเปนตน ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหซึ ่งการเดินทางแตละครั้งนักทองเที่ยวจะมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย
ประมาณ 1.59 วัน มีอัตราการ เขาพักลดลงเล็กนอย หากพิจารณาถึงคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันของนักทองเที่ยว
ที่พักคางคืนอยางนอย 1 คืน จะมีคาใชจายประมาณ 1,265.23 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.43 สวนนักทัศนาจรที่ไมพักคาง
คืนมีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 788.92 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.36 ทั้งนี้ ภาพรวมของผูเยี่ยมเยือนจังหวัด
อางทองจะมีคาใชจายประมาณ 1,008.58 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.75 โดยพบวาสัดสวนของคาใชจายสวนใหญ
จะเกิดจากหมวดคาใชจายอื่น ๆ เชน คาดอกไม ธูปเทียน เงินทำบุญ รองลงมาเปนคาอาหารและเครื่องดื่มและ
คาใชจายในการซื้อของที่ระลึก ตามลำดับ สงผลใหมีรายไดหมุนเวียนจากการทองเที่ยวทั้งสิ้น 993.54 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 7.89  

ทั้งนี้ ในการพัฒนาดานการบริการทองเที่ยว ตามความตองการของประชาชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
หมูบาน/ชุมชน นั้นไดใหความสำคัญในการพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการ
สรางความเขมแข็งแกเครือขายผูประกอบการและชุมชน เนนการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest 
tourism) ไดแกการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) เปนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและเรียนรูวิธีการ
รักษาสุขภาพกายและใจ ในแหลงวัฒนธรรมใหเกิดความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ ซึ่งอาจจัดอยูในรูปแบบการ
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพโดยนักทองเที่ยวจะตองมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถิ่น และ
ประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ จะมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวดวยเพื่อเพ่ิมรายไดและจำนวนนักทองเที่ยว 
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ตารางท่ี 27  เปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยจำแนกตามคาใชจายของผูมาเยี่ยมเยือน พ.ศ. 2560 – 2561 

คาใชจายรายหมวด 
นักทองเท่ียว นักทัศนาจร ผูเยี่ยมเยือน  

2561 2560 
U
V 2561 2560 

U
V 2561 2560 

U
V 

ท่ีพัก 347.77 337.37 + 
3.08  

0.00 0.00 + 
0.00  

160.37 160.0
6 

+ 
0.19  อาหารและเคร่ืองดื่ม 316.51 298.05 + 

6.19  
246.1

6 
234.1

3 
+ 
5.14  

278.60 264.4
6 

+ 
5.35  ซื้อสินคาและของท่ีระลึก 239.69 228.98 + 

4.68  
220.2

4 
210.9

7 
+ 
4.39  

229.21 219.5
1 

+ 
4.42  คาใชจายเพ่ือความบันเทิง

บันเทิง 
126.16 122.01 + 

3.40  
84.98 82.50 + 

3.01  
103.97 101.2

4 
+ 
2.70  คาบริการทองเท่ียว          

ภายในจังหวัด 63.11 61.48 + 
2.65  

67.57 65.86 + 
2.60  

65.52 63.79 + 
2.71  คาพาหนะเดินทางใน

จังหวัดจังหวัด 
101.79 98.20 + 

3.66  
95.92 92.54 + 

3.65  
98.63 95.23 + 

3.57  คาใชจายอื่นๆ 70.20 65.51 + 
7.16  

74.05 69.98 + 
5.82  

72.28 67.86 + 
6.51  คาใชจาย/วัน/คน 1,265.2

3 
1,211.6

0 
+ 

4.43  
788.9

2 
755.9

8 
+ 
4.36  

1,008.5
8 

972.1
5 

+ 
3.75   

ตารางท่ี 28  สถานการณทองเที่ยวภายในประเทศจังหวัดอางทอง พ.ศ. 2556 – 2561 
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

จำนวนสถานพักแรม (แหง) 12 12 12 12 13 

จำนวนหอง (หอง) 451 577 403 444 498 

จำนวนผูเยีย่มเยือน 615,604 734,058 730,502 775,367  816,632 

ชาวไทย  591,935 705,125 701,277 744,057  783,962 

ชาวตางประเทศ 23,669 28,933 29,228 31,310  32,670 

จำนวนนักทองเท่ียว1/ 239,724 282,485 267,279 277,530  285,797 

ชาวไทย  238,996 281,621 266,495 276,701  284,928 

ชาวตางประเทศ 728 864 784 829  869 

จำนวนนักทัศนาจร2/ 375,880 451,573 463,223 497,837  530,835  

ชาวไทย  352,939 423,504 434,782 467,356  499,034  

    ชาวตางประเทศ 22,941 28,069 28,441 30,481  31,801  

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักทองเท่ียว (วัน) 1.64 1.60 1.64 1.62  1.59  

ชาวไทย  1.64 1.60 1.64 1.62  1.59  

ชาวตางประเทศ 1.53 1.41 1.35 1.37  1.41  

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)       

ผูเยี่ยมเยือน  858 905.89 940.02 972.15  1,008.58  

ชาวไทย  856.8 904.63 938.74 969.90  1,005.67 

ชาวตางประเทศ 887 950.42 987.55 1,037.11  1,091.86  

นักทองเท่ียว  1,055 1,078.79 1,115.35 1,211.60  1,265.23  

ชาวไทย  1,054 1,115.54 1,163.94 1,210.45  1,263.96  

     ชาวตางประเทศ 1,391 1,524.25 1,553.62 1,663.75  1,738.78  

นักทัศนาจร 652 695.02 727.31 755.98  788.92  

     ชาวไทย 638 680.22 712.38 
955 

739.18  771.21  

     ชาวตางประเทศ 862 918.10 955.67 1,013.75  1,066.96  

รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท)       
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รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

   ผูเยี่ยมเยือน 660 818.36 847.27 920.84  920.84  

     ชาวไทย 638 790.74 818.43 888.05  957.48  

     ชาวตางประเทศ 21 27.62 28.84 32.79  36.06  

ที่มา :  กรมการทองเท่ียว  

นักทองเที่ยว1/ : หมายถึง ผูที ่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ไมใชการไปทำงานประจำ การศึกษา และไมใชคนทองถิ่นที่มี
ภูมิลำเนา หรือศึกษาอยูที่จังหวัดนั้นทั้งนี้ตองพักคางคืนอยางนอย 1 คืน 

นักทัศนาจร2/  นักทัศนาจร  หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนที่ไมพักคางคืน 
 

2.2 ดานสังคมและความม่ันคง 
1) ดานสังคม 

(1) การศึกษา 
 ปการศึกษา 2562 จังหวัดอางทองมีสถานศึกษาที ่เปดสอนตั ้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 198  แหง มีนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 52,084 คนมี
ครูและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา (ธุรการ,พนักงานขับรถ,แมบาน,ภารโรง,ฯลฯ) จำนวน 3,574 คน คิดเปน
อัตราสวน ครู 1 คนตอนักเรียน 16.69 คน 

ในสวนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จังหวัดอางทองปการศึกษา 2559-
2562  ในปการศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงสุด
กลุ มสาระภาษาไทยรอยละ 46.12 รองลงมาคือกลุ มสาระวิทยาศาสตร รอยละ 34.44 และกลุ มสาระ
ภาษาอังกฤษ กับกลุมสาระคณิตศาสตร ในสัดสวนที ่ใกลเคียงกัน รอยละ 30.28 และ 29.12 ตามลำดับ          
ปการศึกษา 2560 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุมสาระภาษาไทย รอยละ 46.04 รองลงมาคือกลุม
สาระวิทยาศาสตร รอยละ 32.03 และกลุมสาระภาษาอังกฤษ รอยละ 29.36 และกลุมสาระคณิตศาสตร รอยละ 
26.17 ปการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษา สูงสุดกลุมสาระภาษาไทย รอยละ 53.18 รองลงมาคือ
กลุมสาระวิทยาศาสตร รอยละ 35.11 และกลุมสาระคณิตศาสตร กับกลุมสาระภาษาอังกฤษ ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน รอยละ 28.38 และ 27.88ตามลำดับ  

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2562 พบวา คะแนน
เฉลี่ยสูงสุดกลุมสาระภาษาไทย รอยละ 54.34 รองลงมาคือกลุมสาระภาษาอังกฤษ รอยละ 31.23ลำดับถัดมา
กลุมสาระวิทยาศาสตร รอยละ 29.48 และกลุมสาระคณิตศาสตร รอยละ 25.17 ตามลำดับ  

ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำแนกตามปการศึกษา 2559-2562 
กลุมสาระการเรียนรู 2559 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 46.12 48.04 53.18 54.34 

คณิตศาสตร  29.12 26.17 28.38 25.17 

วิทยาศาสตร  34.44 32.03 35.11 29.48 

ภาษาอังกฤษ  30.28 29.36 27.88 31.23 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดตาง ๆ พบวา 
จังหวัดอางทองมีเด็กที่สอบไดคะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
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ตารางท่ี 30  เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

สพม. 55.30 30.17 36.02 28.84 

สพป. 50.40 25.38 34.02 25.71 

เอกชน 48.00 25.56 33.36 26.71 
 ทองถิ่น 44.42 23.39 31.30 26.26 

สถาบันพลศึกษา 47.83 22.86 32.50 26.24 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 56.54 25.90 34.64 25.36 

สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ 55.08 27.33 33.83 26.83 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

ระดับจังหวัด 53.18 28.38 35.11 27.88 
ที่มา : สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอางทอง 

แผนภูมิที่ 9คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

 
ที่มา : สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอางทอง 

(2) แรงงาน 

จากการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานสถิติจังหวัดอางทอง เกี่ยวกับสถานการณดานแรงงานของ

จังหวัดอางทอง พบวาในป พ.ศ. 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 259,828 คน เปนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จำนวน 

216,894 คน เปนผูอยูในกำลังแรงงาน 140,515 คน ผูมีงานทำ 139,182 คนผูวางงาน 1,333 คน อัตรา

การวางงานของจังหวัดอางทอง คิดเปนรอยละ 0.95 ต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศที่มีจำนวน รอยละ 1.10 

ตารางท่ี 31 จำนวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2556 – 2562 

สถานภาพแรงงาน 
ขอมูลเฉลี่ยรายป 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ผูอยูในวัยทำงาน (อายุ 15 ป ขึ้น

ไป) 

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

1.ผูอยูในกำลังแรงงาน 162,129 142,855 140,025 144,461 141,493 140,515 
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สถานภาพแรงงาน 
ขอมูลเฉลี่ยรายป 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

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

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

1.3 ผูรอฤดูกาล 288 80 183 193 194 - 

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

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

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

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

อัตราการวางงาน (คาเฉลี่ย

จังหวัด) 
1.91 1.55 1.65 2.08 1.43 0.95 

อัตราการวางงาน(คาเฉลี่ย

ประเทศ) 
0.72 0.84 0.75 0.99 1.20 1.10 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดอางทอง 

การมีงานทำจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 100,063 คน คิด
เปนรอยละ 71.89 และทำงานในภาคเกษตร จำนวน 37,523 คน คิดเปนรอยละ 28.11 โดยผูมีงานทำนอก
ภาคเกษตรสูงสุด คือ สาขาการผลิต จำนวน 30,452 คน คิดเปนรอยละ 21.88 รองลงมาคือ สาขาการขายสง 
การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน จำนวน 23,122 
คน คิดเปนรอยละ 16.61 ดานการศึกษา ผูมีงานทำสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ำกวาประถมศึกษาจำนวน 
30,431 คน หรือรอยละ 21.86 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28,331 คน หรือรอยละ 
20.36 

การวางงาน มีผูวางงาน จำนวน 1,333 คน หรือมีอัตราการวางงานรอยละ 0.78 เทียบกับปที่ผานมา มี
ผูวางงานจำนวน 3,226 หรือมีอัตราการวางงานรอยละ 1.43 

 แรงงานนอกระบบ จากขอมูลเบื้องตน ป 2561 มีผูทำงานอยูในแรงงานนอกระบบจำนวน 69,568 คน 

ทำงานในภาคเกษตร จำนวน 29,538 คนคิดเปนรอยละ 42.46 และทำงานนอกภาคเกษตรมีจำนวน 40,029 คน 

รอยละ 57.54 อาชีพที่มีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานเกษตรและประมง จำนวน 

29,538 คน รอยละ 42.46 รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 16,477 คน รอยละ 

23.68 ดานการศึกษา แรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ำกวาประถมศึกษา จำนวน 25,663 คน

รอยละ 37.68 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จำนวน 13,400 คน รอยละ 19.68 หากจำแนกตามอายุสวน

ใหญมีอายุในชวง 60 ปขึ้นไปมีจำนวน 18,341 คน (รอยละ 26.93) รองลงมาคือ ชวงอายุ 55 - 59 ป จำนวน 

9,263 คน (รอยละ 13.60) 

การบริการจัดหางานในจังหวัดอางทอง ในป พ.ศ. 2561 (มกราคม – ธันวาคม) มีตำแหนงงานวางใน
จังหวัด จำนวน 1,031 อัตรา โดยมีผูลงทะเบียนสมัครงานในจังหวัด 1,231 คน และ มีการบรรจุงานในจังหวัด 
จำนวน 962 คน ตำแหนงงานวางจำแนกตามวุฒิการศึกษาที่ตองการสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา มีความตองการ 
470 อัตรา (รอยละ 45.63) รองลงมาเปนระดับ ปวช. จำนวน 196 อัตรา (รอยละ 19.03) และระดับ 
ประถมศึกษาและต่ำกวา จำนวน 152 อัตรา (รอยละ 14.76) ตามลำดับ ผูลงทะเบียนสมัครงานในจังหวัด  
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จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 523 คน (รอยละ 44.02) รองลงมาคือ ระดับปวช. มี
จำนวน 219 คน(รอยละ 18.43) และระดับ ปวส. จำนวน 176 คน (รอยละ 14.81) การบรรจุงานในจังหวัด
จำแนกตามวุฒิการศึกษา สูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 444 คน (รอยละ 46.84) รองลงมาคือ ระดับปวช. มี
จำนวน 179 คน (รอยละ 18.88) และระดับ ปวส. จำนวน 128 คน (รอยละ 13.50) อาชีพที่มีการบรรจุงาน
มากที่สุด คืออาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 594 คน (รอยละ 62.66) ชวงอายุที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ ชวงอายุ
ระหวาง 18-24 ป จำนวน 422 คน (รอยละ 44.52)และอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การขายสง 
การขายปลีกฯ จำนวน 257 คน (รอยละ 27.11) 

แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาตใหทำงาน มีจำนวน 3,355 คนสวน
ใหญเปนแรงงานตางดาวพิสูจนสัญชาติและไดรับใบอนุญาตทำงานจำนวน 2,587 คน (รอยละ 77.11) รองลงมา
คือแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานตาม MOU จำนวน 621 คน (รอยละ 18.50) ประเภทชั่วคราว (ม.9) 
จำนวน 70 คน (รอยละ 2.09) ชนกลุมนอยจำนวน 47 คน (รอยละ 1.40) และประเภทสงเสริมการลงทุนและ
กฎหมายอื่น (ม.12) จำนวน 30 คน (รอยละ 0.89)  

แรงงานไทยในจังหวัดอางทองเดินทางไปทำงานตางประเทศ ในป พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 122 คน 
จำแนกตามวิธีการเดินทาง พบวาสวนใหญจะเดินทางโดยวิธี Re-Entry (แจงการเดินทางกลับไปทำงานตอ)จำนวน 
107 คน (รอยละ 87.70) ภูมิภาคที่แรงงานไทยจะไปทำงาน สวนใหญจะอยูในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จำนวน 
80 คน (รอยละ 65.57) จำแนกตามระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 คน (รอยละ 
34.43) 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจำป พ.ศ. 2561 มีการฝกเตรียมเขาทำงานมีผูเขารับการฝกจำนวน 
121 คน โดยกลุมอาชีพที่มีการฝกมี 5 กลุมอาชีพ คือ ชางอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 45 คน ชางเครื่องกล 
จำนวน 29 คน ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร จำนวน 22 คน ธุรกิจและบริการ จำนวน 21 คน 
และชางอุตสาหกรรม จำนวน 4 คน ตามลำดับมีผูผานการฝก 21 คน 

การฝกยกระดับฝมือแรงงาน มีผูเขารับการฝกจำนวน 677 คน โดยกลุมอาชีพที่มีการฝกมี 6 กลุมอาชีพคือ
ธุรกิจและบริการ จำนวน 366 คน ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร จำนวน 89 คน ชางอุตสาหกรรมศิลป
จำนวน 75 คน ชางเครื่องกล จำนวน 57 คน ชางอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน และชางกอสราง จำนวน 40 คน 
ตามลำดับมีผูผานการฝก จำนวน 638 คน และมีผูผานการฝกและมีงานทำ จำนวน 518 คน  

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มีผูเขารับการทดสอบจำนวน 173 คน โดยมีกลุมอาชีพที่มีการฝก 4 
กลุมอาชีพ คือชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร จำนวน 120 คน ชางอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน 
ธุรกิจและบริการ จำนวน 12 คน และชางอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 11 คนตามลำดับมีผูผานการฝก จำนวน 
156 คน และมีผูผานการฝกและมีงานทำ จำนวน 93 คน  

การฝกอาชีพเสริม มีผูเขารับการฝก จำนวน 173 คน โดยมีกลุมอาชีพที่มีการฝกมี 4 กลุมอาชีพ คือ 
ธุรกิจและบริการ จำนวน 91 คน และชางอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 45 คน เกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน 
และชางเครื่องกล จำนวน 20 คนตามลำดับมีผูผานการฝก จำนวน 176 

การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ มีสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น 179 แหง ลูกจางที่
ผานการตรวจ จำนวน 2,972 คน สถานประกอบการที่ไดรับการตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก 
ไดแก ขนาด 1-4 คน จำนวน 55 แหง คิดเปนรอยละ 30.73 ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งหมด   
ผลการตรวจมีสถานประกอบการปฏิบัติถูกตอง จำนวน 142 แหง คิดเปนรอยละ 79.33 และปฏิบัติไมถูกตอง 
37 แหง คิดเปนรอยละ 20.68 

 การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 100 แหง 
ลูกจางที่ผานการตรวจจำนวน 4,174 คน สถานประกอบการที่ไดรับการตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบขนาด 
20 - 49 คน จำนวน 32 แหง คิดเปนรอยละ 32.00 ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งหมด ผลการ
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ตรวจสถานประกอบการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย90แหง คิดเปนรอยละ 90.00 และปฏิบัติไม
ถูกตอง 10 แหง คิดเปนรอยละ 10.00 ซึ่งสถานประกอบการที ่ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยในการทำงาน ทางเจาหนาที่ไดดำเนินการโดยการออกคำสั่งใหปรับปรุงใหถูกตอง และสงเรื่องดำเนินคดี 

การเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงภายในจังหวัดอางทอง ประจำป พ.ศ. 2561 พบวา 
มีการแจงขอเรียกรองในสถานประกอบการในจังหวัดอางทอง จำนวน 1 แหง 1 ครั้ง มีผูเรียกรอง จำนวน 220 
คน ขอเรียกรองดังกลาวสามารถยุติไดโดยการตกลงกันเอง 
 การสวัสดิการแรงงาน จังหวัดอางทองมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,398 แหง มีลูกจางรวม 14,199 คน 
 การเลิกกิจการ/เลิกจางแรงงาน ขอมูลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอางทอง ประจำป พ.ศ. 2561 
พบวา มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ จำนวน 2 แหง มีลูกจางถูกเลิกจาง จำนวน 7 คน 
 การประกันสังคม ขอมูลประจำป พ.ศ. 2561 พบวา จังหวัดอางทองมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม จำนวน 1,246 แหง มีผูประกันตน 44,519 คน จำแนกเปน (มาตรา 33)จำนวน 15,024 คน 
(มาตรา 39) จำนวน 5,003 คน (มาตรา 40) จำนวน 24,492 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่
เปนสถานพยาบาลของรัฐบาลจำนวน 1 แหง มีผูใชบริการ 37,958 คน  

กองทุนประกันสังคม ขอมูลประจำป พ.ศ. 2561 มีผูใชบริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัดอางทอง 
จำแนกตามประเภทของประโยชนทดแทน จำนวน 100,314 ครั้ง ประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนใช
บริการสูงสุด ไดแกกรณีสงเคราะหบุตร จำนวน 70,076 ครั้งคิดเปนรอยละ 69.86 ของจำนวนการใชบริการทุก
ประเภท สำหรับปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทนสูงสุด ไดแก กรณีชราภาพ จำนวน 70,128,780.80 บาท 
หรือรอยละ 38.87 ของเงินประโยชนทดแทนท่ีจาย 

กองทุนเงินทดแทน ขอมูลประจำป พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1,032 แหง
มีลูกจางที่ข้ึนทะเบียน จำนวน 11,278 คน 

การประสบอันตราย/เจ็บปวยเนื่องจากการทำงาน ประจำป พ.ศ. 2561 พบวา มีผูประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทำงาน จำนวน 98 คน โดยประเภทของความรายแรงอันดับแรก คือ หยุดงานไมเกิน 3 วัน 
จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.96 และหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 44 คนคิดเปนรอยละ 44.90 ตาย 4 คน 
คิดเปนรอยละ4.08 และสูญเสียอวัยวะบางสวน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.06 ตามลำดับ 

(3) สาธารณสุข 

พิจารณาแนวโนมสถานการณดานสาธารณสุขของจังหวัดอางทองเรียงลำดับของความสำคัญ ไดดังนี้  

 1. โครงสรางประชากรของจังหวัดอางทองในป 2561 มีสัดสวนเพศหญิง รอยละ 52.05 

เพศชายรอยละ 47.95 พิจารณาสัดสวนของประชากรจำแนกตามกลุมและชวงอายุ  พบวา กลุมเด็กอายุ 0 -4 ป 

คิดเปนรอยละ 4.24 อายุ 5-14 ปรอยละ 10.75 กลุมประชากรวัยทำงาน หรือ ประชากรที่มีอายุ 15-59 ป 

รอยละ 63.80 และกลุมผูสูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปขึ้นไปนั้น รอยละ 21.20 ซึ่งประชากรกลุมผูสูงอายุมีแนวโนม

เพ่ิมสูงขึ้น 
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แผนภูมิที่ 10 จำนวนประชากรจากการทะเบียนจำแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2561 

 

 2. ประชากรในจังหวัดอางทองยังไมตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่

ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย เกิดความเครียด หาทาง

ออกโดยการกินอาหาร  สูบบุหรี่ ดื่มสุรา  ทำใหมีภาวะน้ำหนักเกินและอวน เปนสาเหตุหลักสำคัญทำใหเกิดโรคไม

ติดตอเรื้อรังและมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น สงผลทำใหเกิดการเจ็บปวย พิการ เสียชีวิต มีภาระคาใชจายทางดาน

สุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยางมหาศาล ซึ่งประเทศไทยและจังหวัดอางทองก็กำลังเผชิญกับ

ปญหาที่วิกฤติเชนกัน ตองประสบกับแนวโนมปญหาที่เพิ่มขึ้นจากโรคที่ปองกันได ที่สำคัญ ไดแก โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

ตารางท่ี 32 จำนวนผูปวยนอก จำแนกตามกลุมสาเหตุ พ.ศ. 2557- 2561 

 3. อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรจังหวัดอางทองในอนาคตเพิ่มชาลงไปเรื่อย ๆ จน

เมื่อป 2557  อัตราเพิ่มของประชากรในจังหวัดอางทอง จะใกลเคียงกับศูนย และอาจเปนไปไดวาอัตราเพ่ิม

ประชากรลดลงไปจนต่ำกวาศูนยหรือติดลบ จำนวนประชากรของจังหวัดอางทองใกลจะถึงจุด คงตัวแลว      

เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกลเคียงกับศูนยประชากรก็จะมีจำนวนคงตัวที่ประมาณ  280,000 คน 
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กลุมสาเหตุ 2557 2558 2559 2560 2561 
โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตา

บอลิซึม 

246,248 266,003 292,929 342,808 321,683 
โรคระบบไหลเวียนเลือด 240,706 264,967 297,838 321,257 305,113 
โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 134,856 143,693 147,666 147,628 144,336 
โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และ

เนื้อยึดเสริม 

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

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

ไดจากการตรวจทางคลินิกและทาง

หองปฏิบัติการ 

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

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

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



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๔๕ 

แผนภูมิที่ 11  อัตราการเพิ่มเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร พ.ศ. 2551 –2561 

 
ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 แปรผลโดยกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขสำนกังานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

แผนภูมิที่ 12 อัตราการเกิดและอัตราการตายตอของประชากรจังหวัดอางทอง พ.ศ. 2551 - 2561 

 

ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 แปรผลโดยกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขสำนกังานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

 4. ประชากรของจังหวัดอางทองมีภาวะเจริญพันธุที่ลดต่ำลง เปนผลใหประชากร ในจังหวัด
อางทองมีชีวิตยืนยาวขึ้น ลักษณะเชนนี้ทำใหโครงสรางอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน 

 5. สาเหตุการปวยของประชาชนของจังหวัดอางทองที่สำคัญ ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล เปน

ผูปวย ในป 2561 ไดแก โรคปอดบวม จำนวน 3,616 ราย โลหิตจางอื่น ๆ จำนวน 1,861 ราย อันดับถัดมา 

สาเหตุการปวยโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และ การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื ่น ๆ พบวา มีจำน วนผู ปวย         

ที่ใกลเคียงกัน จำนวน 1,573 และ 1,435 ราย ตามลำดับ 
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ตารางท่ี  33  ลำดับโรคของผูปวยใน จำแนกตามสาเหตุการปวย  298 กลุมโรค พ.ศ. 2557 - 2561 

  

นอกจากนี้เมื่อระดมความคิดจากผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคีเครือขายรวมประชุมสะทอน

ขอมูลปญหา วิเคราะหปญหาสุขภาพ และรวมหาแนวทางการแกไขปญหา จากการวิเคราะหขอมูลตาม 4 H ไดแก 

ความรุนแรงของโรคท่ีทำใหเสียชีวิตมากท่ีสุด (High risk), การปวยดวยโรคที่มีผูเขารับบริการในสถานพยาบาลเปน

จำนวนมาก (High Volume), การเจ็บปวยดวยโรคที่มีคาใชจายสูง (High cost) และความสอดคลองของโรคที่เปน

ปญหากับนโยบายในแตละระดับ ไดแก ระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต และระดับจังหวัด (High policy) 

เมื่อมีการถวงน้ำหนักคะแนน ในแตละโรค และนำมาจัดลำดับความสำคัญของปญหา (Priority setting) พบวาโรค

และภาวะที่เปนปญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดอางทอง 5 อันดับแรก ไดแก หลอดเลือดสมอง (Stroke) , ความ

ดันโลหิตสูง , เบาหวาน , เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน , โรคมะเร็งทุกชนิด และพัฒนาการเด็กสมวัย ตามลำดับ   

โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2557 - 2561) ขอมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัตราการตายดวยโรคและภาวะที่เปนปญหาสำคัญของประชาชนในจังหวัดตอประชากร

แสนคน ของ 5 อันดับมีแนวโนม ดังนี้ 

ตารางท่ี 34 จำนวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยวาตายดวยโรคมะเร็งทั่วไปตอประชากรแสนคนป 2557 – 2561 

ป จำนวน 

 

ผลการวินิจฉัยวา อัตราการตาย รอยละ 
ประชากร ตายดวยโรคมะเร็ง  ตอประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

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

 

สาเหตุการปวย 2557 2558 2559 2560 2561 

ปอดบวม 2,623 2,610 4,801 4,399 3,616 
โลหิตจาง อื่น ๆ 618 971 1,346 1,777 1,861 
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ

เฉียบพลัน 

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

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไมระบุเฉพาะและหลาย

บริเวณในรางกาย 

627 711 1,446 1,484 1,435 

โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้น

แบบเรื้อรังอ่ืน 

588 598 980 977 1,107 

หัวใจลมเหลว 718 634 922 1,017 1,089 
ตอกระจกและความผิดปกติของเลนสอ่ืน ๆ 67 1,078 1,550 1,104 1,074 
โรคอ่ืน ๆ ของลำไสและเยื่อบุชองทอง 134 275 637 691 976 

ภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ ของการตั้งครรภและการคลอด 418 401 766 1085 918 
เบาหวาน 708 641 911 982 896 
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ตารางท่ี 35จำนวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยวาตายดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคนป 2557 – 2561 

ป จำนวน 

 

ผลการวินิจฉัยวา

ตายดวย 

อัตราการตาย รอยละ 

ประชากร โรคหลอดเลือด

สมอง  

ตอประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 188 66.30 -26.75 

2558 283,173 179 63.21 -3.09 

2559 282,995 200 70.67 7.46 

2560 282,404 173 61.26 -9.41 

2561 281,187 185 65.79 4.53 

ตารางที่ 36 จำนวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยวาตายดวยโรคหัวใจขาดเลือด ตอประชากรแสนคนป 2557 – 2561 

ป 

จำนวน 

ประชากร 

ผลการวินิจฉัยวา

ตายดวย 

โรคหัวใจขาดเลือด  

อัตราการตาย 

ตอประชากรแสนคน 

รอยละ 

ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 199 70.18 0.39 

2558 283,173 340 120.07 49.89 

2559 282,995 205 72.44 -47.63 

2560 282,404 137 48.51 -23.93 

2561 281,187 150 53.35 4.83 

ตารางที่ 37 จำนวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยวาตายดวยอุบัติเหตุจากการขนสงตอประชากรแสนคนป 2557 – 2561 

ป จำนวน 

 

ผลการวินิจฉัยวา

ตายดวย 

อัตราการตาย รอยละ 

ประชากร อุบัติเหตุการขนสง ตอประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283,568 113 39.85 -1.03 

2558 283,173 197 69.57 29.72 

2559 282,995 85 30.04 -39.53 

2560 282,404 68 24.08 -5.96 

2561 281,187 77 27.38 3.30 

ตารางที่ 38  จำนวนประชากรที่ถูกวินิจฉัยวาตายดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคนป 2557–2561 

ป จำนวน 

 

ผลการวินิจฉัย อัตราการตาย รอยละ 

ประชากร ตายดวย

โรคเบาหวาน 

ตอประชากรแสนคน ที่เพิ่มขึ้น 

2557 283568 48 16.93 6.35 

2558 283173 71 25.07 8.15 

2559 282995 49 17.31 -7.76 

2560 282404 48 17.00 -0.32 

2561 281187 62 22.05 5.05 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๔๘ 

2) ดานความม่ันคง 
(1) ปญหายาเสพติด 

ตารางที่ 39  จำนวนหมูบาน/ชุมชนเปาหมายในการปองกันการแพรระบาดยาเสพติดจำแนกเปนรายอำเภอ พ.ศ. 2562 

ที ่ อำเภอ จำนวน 
สถานะของหมูบาน/ชุมชน 

ไมมีปญหา เบาบาง ปานกลาง รุนแรง 

1 เมืองอางทอง 81 76 2 2 1 

2 วิเศษชัยชาญ 126 114 9 3 - 

3 โพธิ์ทอง 110 58 30 20 2 

4 ปาโมก 57 46 7 4 - 

5 ไชโย 51 49 2 - - 

6 แสวงหา 61 49 11 - 1 

7 สามโก 37 31 6 - - 

8 เทศบาลเมืองอางทอง 22 21 1 - - 

รวม 545 444 68 29 4 

ที่มา : ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอางทอง 

 กลาวโดยสรุปพบวา สถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอางทอง ไมพบแหลงผลิตยาเสพติด      

ในพื้นที่จังหวัดอางทองตัวยาเสพติดที่แพรระบาดมากที่สุด คือ ยาบา รองลงมาคือ กัญชา ยาไอซ สารระเหย 

กระทอม และที่เริ่มระบาดมากคือ ยาแกปวดผสมน้ำอัดลม เชน ทรามาดอล เมื่อใชแลวมีอาการมึนเมาไมสามารถ

ตรวจได และไมผิดกฎหมาย ทั้งนี้ กลุมคายาเสพติดสวนใหญเปน 1 ) กลุมผูคารายเกาทั้งที่พนโทษและยังไมไดถูก

จับกุม 2) เยาวชนและผูติดยาที่ผานการบำบัดกลุม 3) การคาในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับผูคานอกพ้ืนที่ ซึ่งพบการลักลอบ

นำเขายาเสพติดทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูพื้นที่ตอนในมีเพิ่มมากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด , 2553) จากการสำรวจป พ.ศ. 2559 มีผู เสพและใชยาเสพติดรวมทั้งสิ้น 

177,739 คน ในสวนของจังหวัดอางทองมีผูเสพและผูใชยาเสพติด จำนวน 144 คน อัตราสวนผูเสพตอจำนวน

ประชากร 0.51 โดยสวนใหญเปนกลุมเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 15-24 ป คิดเปนรอยละ 51.50 และจาก

สถิติของศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอางทอง (ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดอางทอง, 2562) จากขอมูลสถิติของป 2562 รายงานวา ผูติดยาเสพติดสวนใหญเปนกลุมเด็ก

และเยาวชน อายุระหวาง 15-20 ป ซึ่งมีปจจัยที่มีความสัมพันธตอการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับการปองกัน

การติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย ปจจัยดานรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ปจจัยดานการ

ปลูกฝงคานิยมของครอบครัว และปจจัยดานกฎระเบียบขอบังคับของครอบครัวมีความสัมพันธ กับบทบาทความ

ตองการติดยาเสพติดอยูในระดับที่ดี รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยรุนที่ถูกชักชวนและทาทายจูงใจจากเพื่อนให

ทดลองกระทำในสิ่งที่เกิดอันตรายตอสุขภาพ 
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 ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการปองกัน แกไขปญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดยาเสพติดใน
จังหวัดอางทอง ประกอบดวย ปจจัยภายในชุมชน และปจจัยภายนอกชุมชน ปจจัยภายในชุมชนไดแก  

1) ปจจัยดานตัวเยาวชนและผูติดยาเสพติด มีปญหาสวนตัวดานบุคลิกภาพเครียดวิตกกังวล ซึมเศรา มี
ปญหาครอบครัว มีปญหาดานการเรียน อยากรูอยากลอง ถูกชักจูงจากเพื่อน ขาดความรูความเขาใจดาน ยาเสพ
ติด ขาดกิจกรรมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

2) ปจจัยดานครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู มีสวนตอพฤติกรรมของเยาวชนและผูติดยาเสพติด ปญหาอาจ
เกิดจากครอบครัวแตกแยก การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัวขาดความรัก ความอบอุน ครอบครัวยากจนไมมีเวลา
ให ครอบครัวใกลชิดยาเสพติดหรือเสพยาเสพติด ความกดดัน และความคาดหวังของครอบครัวที่มีตอเยาวชนและ
ผูติดยาเสพติด  

3) ปจจัยดานชุมชนเพื ่อประชาชนในชุมชน ตองมีจิตสำนึก รับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน                    
มีความรูความเขาใจในโทษภัยของยาเสพติด และมีความเขาใจที่จะปองกันแกไขปญหายาเสพติด ตองมีสวนรวม ใน
การแกปญหา ปญหาที่เกิดในชุมชน ชุมชนยอมรูดีวาใครคาใครเสพใครเกี่ยวของ และจะรวมกันปองกันแกปญหา
อยางไร  

4) ปจจัยดานผู นำทองถิ ่น ตองสรางจิตสำนึกเพิ ่มความสามารถสงเสริมศักยภาพของผู นำทองถิ่น                 
ในการมีสวนรวมในกระบวนการแกปญหา วางแผน ดำเนินการติดตามประเมินผล ผู นำที่สำคัญไดแก กำนัน 
ผูใหญบาน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำ และองคกรในทองถิ่น   มี
ความมุงม่ันในการทำงานสนับสนุนทั้งดานวิชาการและงบประมาณ  

5) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก กลุมเพื่อน ผูติดยาเสพติด และผูคา ผูติดยาเสพติดในชุมชน ชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ ตองใหความรูความเขาใจ ดำเนินการควบคุมตรวจตราจับกุมเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชี้แจงทำ
ความเขาใจใหเลิกคาเลิกเสพยาเสพติด เขามามีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด  

6) ปจจัยดานองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันแกไขปญหายาเสพติด เชน TO BE NUMBER 
ONE กองทุนแมของแผนดิน ศูนยอำนวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับภาค ระดับจังหวัด องคการ
บริหารสวนจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานอำเภอ สำนักงานสงเสริมสุขภาพชุมชน (สสส.) สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ อบรมใหความรูดานวิชาการ ศึกษาวิจัยปญหาการปองกันแกไขปญหายาเสพติด มีสวนรวมในการ
วางแผนดำเนินการและติดตามประเมินผล  

7) เครือขายชุมชน จัดตั้งเครือขายชุมชนระหวางชุมชน ศูนยกลางเครือขายแตละภาคเครือขายชุมชน 
ตานยาเสพติดที่เหมาะสมที่สุด เกิดจากการจัดตั้งเครือขายแลกเปลี่ยนความรูประสบการณโดยใชการศึกษาดูงาน 
อบรมสัมมนา และจัดเวทีชาวบาน การปองกันแกไขยาเสพติดในอดีตที่ผานมาเนนใหความสำคัญกับการจับกุมคุม
ขังและมาตรการทางกฎหมายแตปญหายาเสพติดไมลดลงและหมดไปกับมีแนวโนมเพ่ิมความรุนแรงเพราะปญหายา
เสพติดเปนปญหาดานโครงสรางเกี่ยวของกับคน คือ ผูคา ผูเสพ ผูเกี่ยวของและยาเสพติดซึ่งมีหลายประเภท การปองกัน
แกไขจึงจำเปนตองใหชุมชนมีสวนรวม 

(2) ปญหาอาชญากรรม 

คดีอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอางทอง ตั้งแตป 2558-2562 ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ตั้งแต ป 2558 - 

2561 และลดลงในป 2562 เรียงลำดับจากมากไปหานอยไดตามลำดับ ดังนี้  

1. คดีฐานความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย  
2. คดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย  
3. คดีฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกายและเพศ  
4. คดีฐานความผิดพิเศษ  
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เนื่องจากมีการเพิ่มมาตรการในการบังคับใชกฎหมายเพ่ิมความเขมในการตรวจมากข้ึน มูลเหตุแหงคดีสวน

ใหญ ไดแก ชิงทรัพย ทะเลาะวิวาท เรื่องสวนตัว เมาสุรา 

ตารางท่ี 40 จำนวนคดีจำแนกตามประเภทความผิดเปนรายป พ.ศ. 2558 - 2562 

ประเภทความผิด 
จำนวนคดี 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตรางกาย และเพศ 90 168 122 98 94 

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย 225 459 412 252 213 

3. ฐานความผิดพิเศษ 12 62 50 64 27 

4. ฐานความผิดที่รัฐเปนผูเสียหาย 322 866 1,119 1,682 1,484 

รวม 649 1,555 1,703 2,096 1,818 

 

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย ขอมูล

พ้ืนฐานดานทรัพยากรธรรมชาติ และขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 

1) ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1 ดานทรัพยากรน้ำ 

1.1.1 แหลงน้ำธรรมชาติ จังหวัดอางทองทำการกสิกรรมโดยอาศัยน้ำชลประทานเปนหลัก 

แตการปลูกขาวในฤดูนาป น้ำฝนยังคงเปนแหลงน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญสำหรับการเพาะปลูกการทำนาขาว

อยางยิ่ง  

1.1.2 แหลงน้ำผิวดิน ประกอบดวยแมน้ำลำคลองหนองบึงตาง ๆ จังหวัดอางทองมีแมน้ำ

สายสำคัญไหลผาน 2 สาย ไดแก 

1) แมน้ำเจ าพระยาเปนแมน้ำสายหลัก เขาส ู จ ังหวัดอางทองที ่อำเภอไชโย  

แลวไหลจากทิศเหนือไปทิศใต โดยผานอำเภอเมืองอางทอง อำเภอปาโมก เปนระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร  

แตไมสามารถนำมาใชเพ่ือการเกษตรใชเพียงเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเทานั้น    

2) แมน้ำนอยเปนลำน้ำธรรมชาติ รับน้ำจากแมน้ำเจาพระยาเหนือเขื่อนเจาพระยา

ไหลผานพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี เขาสูจังหวัดอางทอง ที่ตำบลองครักษ อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชา ญ 

รวมระยะทางที่ไหลผานจังหวัดอางทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร ถือเปนแหลงน้ำสำคัญเพื่อการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคในเขตอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำใหอยูเต็มฝง

พรอมที่จะนำน้ำมาสูพื้นที่การเกษตรไดโดยสะดวก 
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นอกจากนี้  ยังมี แหลงน้ำ ประเภท หวย หนอง คลอง สระ และบึง มีอยูกระจัดกระจายทั่วไป ดังนี้ 

- มีหวย   จำนวน       7  แหง 

- มีหนอง  จำนวน     76  แหง 

- มีคลอง  จำนวน     62  แหง 

- มีสระ   จำนวน     87  แหง  

- มีบึง   จำนวน     28  แหง  

1.1.3 แหลงน้ำบาดาล ในจังหวัดอางทอง มีกำเนิดมาจากน้ำฝนที่ตกลงมา แลวไหลแทรก

ไปกักเก็บอยูในชองวางระหวางเม็ดกรวดและทราย ประกอบกันเปนชั้นน้ำบาดาล ในตะกอนที่สะสมตัวอยูในที่ราบ

ลุมน้ำหลากและบริเวณที่ราบต่ำของลุ มน้ำเกา มีหนวยเรียกทางอุทกธรณีวิทยาวา ชั้นน้ำที่ราบ น้ำทวมถึ ง 

อายุควอเทอรนารี (Qfd : Quaternary flood plain deposits aquifer) หรือที่แตเดิมเรียกวา ชั้นน้ำเจาพระยา 

(Qcp : Chao Phraya aquifer) ซึ่งพบวาเปนชั้นน้ำที่ตอเนื่องมาจากชั้นน้ำพระประแดงและชั้นน้ำนครหลวง  

ที่พบในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวยชั้นตะกอน กรวด ทราย สลับกับชั้นดินเหนียว มีความ

หนามากกวา 100 เมตร  

เนื ่องจากลักษณะภูมิประเทศที ่เปนพื ้นที ่ราบลุ มทั ้งจังหวัด มีระดับความสูงเฉลี ่ย 6 - 8 เมตร             

เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เปนผลใหสภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดอางทองไมมีความซับซอนมากนัก ตะกอน

น้ำ (Alluvium) เปนหนวยตะกอนเพียงหนวยเดียวที่พบในบริเวณนี้ และมีการทับถมเพิ่มเติมทุกป เนื่องมาจาก

อิทธิพลของแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอย ชั้นตะกอนที่ไดเปนตะกอนเนื้อละเอียดถึงละเอียดมาก ประกอบดวย

ดินดานสีเทาหรือ    สีน้ำตาลเปนสวนใหญ สะสมตัวเปนชั้นหนามาก มีเลนสของทรายแปง ทราย หรือกรวดที่เกิด

จากการแกวงตัวของทางน้ำแทรกบางไมมากนัก สภาพการสะสมตัวจะเปนพื้นที่ราบกวางขวาง มีความลาดเท  

0 - 1 เปอรเซ็นต ชั้นตะกอนนี้จัดเปนสวนหนึ่งของที่ราบน้ำทวมถึงภาคกลาง (Central flood plain) มีอายุอยู 

ในชวงปลายยุคควอเทอรนารี (Quaternary) สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) จนถึงรีเซนต (Recent)  

1.1.4 ศักยภาพน้ำบาดาลของจังหวัดอางทอง ที่พบมีคุณภาพโดยรวมเหมาะสมสำหรับ

การอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ จะพบเฉพาะชั้นน้ำบาดาล  ในหินรวน ไดแก ชั้นน้ำที่ราบน้ำทวมถึง อายุควอเทอรนารี 

หรือที่เดิมเรียกวา “ชั้นน้ำเจาพระยา” ในทุกพื้นที่ของจังหวัด จากขอมูลบอบาดาลในจังหวัดอางทอง พบวา     

มีการเจาะพบน้ำบาดาลตั้งแตระดับความลึก 14 เมตร ที่บานคราม หมูที่ 6 อำเภอหัวไผ อำเภอเมืองอางทอง  

(บอเจาะเอกชน) และมีการเจาะพบน้ำบาดาลตั ้งแตระดับความลึก 34 เมตร ในเขตหมูที ่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง  

อำเภอโพธิ์ทอง อีกทั้งยังมีระดับความลึก 280 เมตร ที่บานดอนขอย หมูที่ 4 ตำบลสาวรองไห อำเภอวิเศษชัยชาญ 

ไปจนถึงความลึกมากกวา460 เมตร ที่บานหลักแกว หมูที่ 6 ตำบลหลักแกว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  

ดังนั ้น ในพื ้นที ่จ ังหวัดอางทองสามารถแบงช ั ้นน้ำได 4 ชั ้นน้ำดังกลาว และพบการใชน ้ำบาดาล  

ในชั้นน้ำที่ 3 (ชั้นน้ำนครหลวง) มากที่สุดประมาณ 13,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน รองลงมาไดแก ชั้นน้ำที่ 4 

(ชั้นน้ำนนทบุรี) ใชน้ำบาดาลประมาณ 7,300 ลูกบาศกเมตรตอวัน สวนชั้นน้ำที่ 2 (ชั้นน้ำพระประแดง) ใชน้ำบาดาล

ประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และชั้นน้ำที่ 1 (ชั ้นน้ำกรุงเทพ) ใชน้ำบาดาลนอยมากประมาณ 100 

ลูกบาศกเมตรตอวัน 
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เมื่อพิจารณาขอมูลโดยรวม พบวา ทางตอนเหนือของจังหวัดอางทอง (อำเภอแสวงหา อำเภอไชโยและ

อำเภอโพธิ์ทอง) ชั้นน้ำบาดาลจะตื้นกวาทางตอนใต (อำเภอสามโก อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอเมืองอางทอง และ

อำเภอปาโมก) สำหรับคาระดับน้ำปกติ (Static water level) พบวาในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา คาระดับน้ำปกติจะ

ตื้นที่สุด และความลึกจะเพิ่มขึ้นในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต และระดับลึกที่สุดจะอยูในเขต

พ้ืนที่อำเภอปาโมก อยางไรก็ตามศักยภาพแหลงน้ำบาดาลโดยรวมของจังหวัดอางทองมีความใกลเคียงกันในแตละ

อำเภอทั้งในแงของชั้นน้ำ ความสามารถในการใหน้ำ คุณภาพน้ำ และปริมาณการใชน้ำ  

1.2 ดานทรัพยากรปาไม 

 สภาพทั่วไปของจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ที่ใชเพื่อการเกษตรมาตั้งแตดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมดเปนพื้นที่ที ่มี

กรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ ้น จำแนกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของสวนราชการตาง ๆ จึงไมมีพื้นที่ที ่เปน   

ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษแตอยางใด 

2) ขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 

2.1 สถานการณคุณภาพน้ำ  

จากขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแมน้ำสายหลักทั้ง 2 สายของจังหวัดอางทอง โดยสำนักงานสิ่งแวดลอม

ภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบวา แมน้ำเจาพระยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป เทากับ 5.8 

และ 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในเกณฑพอใช แมน้ำนอย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป 

เทากับ 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในเกณฑพอใช เชนกัน 

2.2 แหลงกำเนิดน้ำเสีย 

แหลงกำเนิดน้ำเสีย มี 4 แหลง ไดแก  

2.2.1  ชุมชน    รอยละ 73  

2.2.2  อุตสาหกรรม   รอยละ 10 

2.2.3  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  รอยละ 9  

2.2.4  ปศุสัตว    รอยละ 8 

2.3 การเฝาระวังคุณภาพนำ้ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทองรวมกับสำนักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 6(

นนทบุรี) ไดดำเนินการเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหลงน้ำที่สำคัญ คือ แมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอย 

จำนวน 3 สถานี ไดแก  

2.3.1 แมน้ำเจาพระยา จำนวน 2 สถานี ไดแก บริเวณสะพานขามแมน้ำเจาพระยาหนา

ศาลากลาง ตำบลบางแกว อำเภอเมืองอางทอง และบริเวณวัดทาสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก  

2.3.2 แมน้ำนอย จำนวน 1 สถานี ไดแก บริเวณสะพานขามแมน้ำนอย ตำบลอางแกว 

อำเภอโพธิ์ทอง 
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โดยมีการเก็บตัวอยางเพื ่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการของสำนักงานสิ ่งแวดลอมภาคที ่ 6 (นนทบุรี)           

ทุก 3 เดือน นอกจากนี้จังหวัดอางทองมีการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชน จำนวน 10 เครือขาย และเครือขาย

เยาวชน จำนวน 10 เครือขาย เฝาระวังคุณภาพน้ำกระจายอยูตามแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอย 

2.4 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 

ในจังหวัดอางทองมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ติดตั้งโดยกรมควบคุมมลพิษ 2 แหง สำหรับแมน้ำ

เจาพระยา 1 สถานี โดยตั้งอยูที่บริเวณหนาวัดทาสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก สามารถตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ำทุก 30 นาที ผานระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง ในสวนของแมน้ำนอย 2 สถานี โดยตั้งอยูที่วัดขอย  

(วังปลา) ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง และในป พ.ศ. 2562 สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 

ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในพ้ืนที่บริเวณวัดเกาะ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง  

สรุปแนวโนมคุณภาพน้ำของแมน้ำสายหลัก พบวา มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นในชวงที่ผานชุมชน       

ซึ่งเปนที่อยูอาศัย สถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ในสวนนอกเขตชุมชนที่ประกอบการเกษตร

และอุตสาหกรรม ซึ ่งเปนแหลงกำเนิดของเสียที ่ปลอยลงสู แหลงน้ำ แนวโนมตอไปถาหากมีการประสาน     

ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูประกอบการ ในการควบคุมแหลงกำเนิดของน้ำเสียที่ดีเพียงพอ 

จะทำใหบรรเทาปญหาความสกปรกของคุณภาพน้ำและคุณภาพน้ำมีแนวโนมดีขึ้น 

2.5 สถานการณขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ  

2.5.1 ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอางทองไดมีการจัดทำเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ของเทศบาล 

และองคการบริหารสวนตำบลมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 65แหง องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง และเทศบาลเมือง 1 

แหง เทศบาลตำบล 20 แหง และ อบต. 43 แหงโดยป 2562 พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 

101,470 ตันตอป หรือประมาณ 278 ตันตอวัน คิดเปนอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.99 กิโลกรัมตอ

คนตอวัน มีการเก็บขนไปกำจัดประมาณ 98,144.85 ตันตอปหรือประมาณ 268.89 ตันตอวันมีอัตราการนำ

ขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมรอยละ 59.76 การกำจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่การจัดการไดอยาง

ถูกตองมีทั ้งหมดประมาณ 101,470 ตันตอป  หรือประมาณ 278 ตันตอวัน โดยนำไปกำจัดอยางถูกตอง     

ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง รอยละ 96.72  สามารถกำจัดขยะไดอยางถูกตอง    

รอยละ 37 
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แผนภาพที่ 7 แสดงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอางทอง 

 

1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง 

- ตั้งอยู ณ บานโตนด ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง พื้นที่ทั้งหมด 89 ไร 3 งาน 9 ตารางวา 

เริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2544  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 105 ตันตอวัน แบงเปน ขยะมูลฝอยจาก ทม.อางทอง

ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อื่น ๆ แยกเปน อปท. 61 แหง เอกชน 1 แหง และสถานที่

ราชการ 5 แหง ประมาณวันละ 80 ตัน 

- ดำเน ินการก อสร างด วยระบบฝ งกลบขยะม ูลฝอยและได รั บการสน ับสน ุนงบประมาณ                

ผานแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดในการกอสราง 

- ปจจุบันดำเนินการฝงกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) 
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ตารางท่ี 41 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง 

ปงบประมาณ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขามากำจัด 

รวม(ตัน) 
ขยะเทศบาลเมืองฯ(ตัน) ขยะหนวยงานอื่น(ตัน) 

2560 8,553.918 28,024.35 36,578.268 

2561 10,149.750 30,075.23 40,224.980 

2562 8,527.000 23,067.04 31,594.040 

ปจจุบันออกแบบไว 2 บอ ๆ ละ 3 ชั้น ดังนี้ 

- บอฝงกลบที่ 1 ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ 6.29 ไร ใชงานเต็มพื้นท่ีแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2546 

- บอฝงกลบที่ 2 ชั้นที่ 1 พ้ืนที่ 13.17 ไร ใชงานเต็มพื้นท่ีแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2550 

- บอฝงกลบที่ 2 ชั้นที่ 2 พ้ืนที่ 13.00 ไร กำลังใชงานอยู 

2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตำบลโผงเผง 

- ตั้งอยู ณ หมู 5 ตำบลโผงเผง อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร เริ่มดำเนินการกำจัด
ขยะมูลฝอยตั้งแตป 2545  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 1.5 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตำบลโผงเผงทั้งหมด 

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลโผงเผง กำจัดขยะดวยวิธีเทกอง
กลางแจง และเผาทำลาย (Open Dump and Open Burn)ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะ
มูลฝอยแลว 

3) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปาโมก 

- ตั้งอยู ณ หมู 5 ตำบลเอกราช อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 20 ไร เริ่มดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2520  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 13 ตันตอวัน แบงเปนขยะมูลฝอยจากเทศบาลตำบล  ปา

โมก ประมาณวันละ 11 ตัน และจากองคการบริหารสวนตำบลเอกราช วันละ 2 ตัน  

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเทศบาลตำบลปาโมก กำจัดขยะดวยวิธีเทกองกลางแจงและเผา

ทำลาย (Open Dump and Open Burn)ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยแลว 

4) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตำบลสายทอง 

- ตั้งอยู ณ หมู 1 ตำบลสายทอง อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 2 ไร เริ่มดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2539  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 1 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยขององคการบริหาร 

สวนตำบลสายทองทั้งหมด 
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- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลสายทอง  กำจัดขยะดวยวิธี       

เทกองกลางแจง และเผาทำลาย (Open Dump and Open Burn) ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการ

กำจัดขยะมูลฝอยแลว 

5) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตำบลโรงชาง 

- ตั้งอยู ณ ริมถนนหลวงสาย 329 หมู 4 และ หมู 5 ตำบลโรงชาง อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

พ้ืนที่ประมาณ 21 ไร เริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2549  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 3 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยขององคการบริหาร 

สวนตำบลโรงชางทั้งหมด 

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลโรงชาง กำจัดขยะดวยวิธี           

เทกองกลางแจง และเผาทำลาย (Open Dump and Open Burn)ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการ

กำจัดขยะมูลฝอยแลว 

6) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเอกชน นายปรีชา หิรัญเมฆาวนิช 

- ตั้งอยู ณ หมู 6 ตำบลทาชาง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 5 ไร เริ่มดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2547 ซึ่งอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลทาชาง 

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 17 ตันตอวัน แบงเปน ขยะมูลฝอยจากเทศบาลตำบลทา

ชาง ประมาณวันละ 2 ตัน และขยะมูลฝอยจากอปท.อื่น 4 แหง ประมาณวันละ 15 ตัน 

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเอกชน กำจัดขยะดวยวิธีเทกองกลางแจง (Open Dump)

และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราวปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยแลว 

7) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หางหุนสวนจำกัด เจษฎาวรรณกิจรุงเรือง  

- ตั้งอยู ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 10 ไร เริ่มดำเนินการกำจัด

ขยะมูลฝอยตั้งแตป 2554 แตปจจุบันไดหยุดกิจการลงแลว (12 ธันวาคม 2556) ซึ่งอยูในพื้นที่รั บผิดชอบของ

เทศบาลตำบลศาลาแดง 

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเอกชน กำจัดขยะดวยวิธีเทกองกลางแจง (Open Dump)

และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราว ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยแลว 

8) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

- ตั้งอยู ณ หมู 8 ตำบลอางแกว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 5 ไร เริ่มดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2535  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 4 ตันตอวัน แบงเปน ขยะมูลฝอยจากเทศบาลตำบลโพธิ์

ทองประมาณวันละ 3 ตัน และขยะมูลฝอยจากองคการบริหารสวนตำบลอางแกวประมาณวันละ 1 ตัน 
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- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล กำจัดดวยวิธีเทกองกลางแจง 

(Open Dump) และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราวปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยและ

ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแลว 

9) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลรำมะสัก 

- ตั้งอยู ณ หมู 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 3 ไร เริ่มดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2537  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 1.5 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยของ เทศบาลตำบล 

รำมะสักทั้งหมด 

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเทศบาลตำบลรำมะสัก กำจัดขยะดวยวิธีเทกองกลางแจง            

และเผาทำลาย (Open Dump and Open Burn)ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอย 

และปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแลว 

10) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแสวงหา 

- ตั้งอยู ณ หมูที่ 14 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 2 ไร เริ่มดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2535 

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 6 ตันตอวัน  

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเทศบาลตำบลแสวงหา  กำจัดดวยวิธีเทกองกลางแจง 

(Open Dump) และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราว ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยและ

ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือใชประโยชนโดยการเทคอนกรีตเรียบรอยแลว 

11) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเกษไชโย 

- ตั้งอยู ณ หมู 9 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 11 ไร เริ่มดำเนินการ 

กำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2547  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 2 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล  

เกษไชโยทั้งหมด 

- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเทศบาลเอง กำจัดดวยวิธีเทกองกลางแจง (Open Dump)  

และกลบทับดวยดินเปนครั้งคราวปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงพื้นที่

เพ่ือใชประโยชนโดยการปลูกสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเรียบรอยแลว 

12) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสามโก 

- ตั้งอยู ณ เลขที่ 99 หมู 10 ตำบลสามโก อำเภอสามโก  จังหวัดอางทอง พื้นที่ประมาณ 4 ไร 

เริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแตป 2549  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 2 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล  

สามโกท้ังหมด 
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- ดำเนินการกอสรางดวยงบประมาณของเทศบาลตำบลสามโก กำจัดดวยวิธีเทกองกลางแจง (Open 
Dump) ปจจุบันไดดำเนินการปดบอ ไมไดใชในการกำจัดขยะมูลฝอยปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแลว 

ในปจจุบันจังหวัดอางทองไดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลักษณะที่มีขอตกลงรวมกัน (MOU) 
การแบงกลุ มพื ้นที ่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ในสถานที ่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
เมืองอางทองที ่พื ้นที ่ทั ้งหมด 89 ไร 3 งาน 9 ตารางวาและรับบริการกำจัดขยะของทองถิ่นที ่อยู ใกลเคียง  
ปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบประมาณ 105 ตันตอวัน แบงเปน ขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองอางทอง 
ประมาณวันละ 25 ตัน และขยะมูลฝอยจาก อปท. อื่น ๆ 61 แหง เอกชน 1 แหง และสถานที่ราชการ 5 แหง 
ประมาณวันละ 80 ตัน ปจจุบันดำเนินการฝงกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) และมีการรับขยะมูลฝอย
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงหบุรีประมาณ 50 ตันตอวัน 

จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน : 
เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลตำบล 3.217 กิโลกรัม
ตอคนตอป องคการบริหารสวนตำบล 2.306 กิโลกรัมตอคนตอป(กรมควบคุมมลพิษ ป 2555) พบวาจังหวัด
อางทองมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 841 ตันตอป  

การรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน การจัดการของเสียอันตรายชุมชนในจังหวัดอางทอง 
พบวา สวนใหญยังถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากประชาชน ยังไมมีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
สงใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือสงไปบำบัดหรือกำจัดอยางถูกหลักวิชาการแตยังมีขอจำกัดในการ
รวบรวมและขนสงไปรีไซเคิลหรือกำจัดอยางถูกหลักวิชาการ 

การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนยรวมจังหวัดอางทอง ไดมีการจัดตั้งศูนยจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัด เพื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน      
ในพื้นที่ และนำสงไปกำจัดอยางถูกหลักวิชาการ (บริษัท เจนโก จำกัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ปริมาณ
ขยะอันตราย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น4,910 กิโลกรัมหรือ 4.91 ตัน 

มูลฝอยติดเชื้อจังหวัดอางทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 326 เตียง
จำนวน 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง โดยแบงเปนโรงพยาบาล 90 เตียง 1 แหง 60 เตียง 2 แหง และ 30 เตียง 
3 แหง รวมจำนวนเตียงทั้งสิ้น 604 เตียง และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 76 แหง 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดอางทองมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลของรัฐ สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 121.78 ตันตอป หรือ 0.33 ตันตอวัน  

การรวบรวมและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ในจังหวัดอางทอง 
ทุกแหง จางเอกชน คือ หางหุ นสวนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเมนทซีสเท็มสหางหุนสวนจำกัด พีระพัฒนคลีน              
หางหุนสวนจำกัด ส.เรืองโรจนและเดซี่โปรเฟสชั่นแนลกรุป จำกัด เพื่อขนสงไปกำจัด  ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ           
ในจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.6 สถานการณคุณภาพอากาศ  
การเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอางทอง  รวมกับสํานักงานสิ ่งแวดลอมภาคที่  6 

(นนทบุรี) ไดเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยการเก็บตัวอยาง ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
(PM10) ดวยเครื่องเก็บฝุนละอองชนิดปริมาตรสูง (Hi-Volume) ในพ้ืนที่ จังหวัดอางทอง จํานวน 2 สถานีผลการ
ประเมินคุณภาพอากาศ เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  
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 3. ขอมูลการสถานที่ทองเที่ยว 

1. แหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถาน 

 

วัดไชโยวรวิหาร ตั ้งอยู ที ่ตำบลไชโย อำเภอไชโย เปนที่

ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ หรือที่เรียกวา “หลวงพอโต” เปน

พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหนาตักกวาง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1 

ศอก 7 นิ้ว พระวิหาร  มีรูปทรงแปลกตา ดานนอกมีรูปทวารบาลลาย

รดน้ำเปนรูปเสี ้ยวกวาง เสาวิหารดานหนา-หลังพระวิหารมีขนาด

ใหญโตมาก ภายในพระอุโบสถผนังทุกดานมีภาพจิตรกรรมฝมือชาง

สมัยรัชกาลที่ 5 เปนเรื่องพุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้ ยังมี

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำใหประชาชนรูจักวัดนี้เปนอยางดี ไดแก “พระสมเด็จ

เกษไชโย” พระเครื่องที่สรางโดยสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) 

ซึ่งเปยมไปดวยพุทธคุณนานัปการ 

 

วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยูที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง เปนที่

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนที่ใหญที่สุดในประเทศไทยมีความยาว 50 เมตร เดิม

พระพุทธไสยาสนประดิษฐานอยูในวิหาร แตตอมาหักพังหมดเหลือแตเสาจึงมองดู

คลายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบานจึงเรียกวา “โคกพระนอน”ดานหนาพระ

ประธานเปนลานกวาง ดานปลายพระบาทเปนกลุมกุฏิสรางขึ้นใหม ทางลานดาน

ตะวันตกถัดจากถนนเปนอาคารโบราณตั้งอยูบนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือ

แตผนังกออิฐและเจดียเล็ก ๆ 2 องค สันนิษฐานวาสรางสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 

วัดปาโมกวรวิหารมีพระวิหารพระพุทธไสยาสน เปนลักษณะ

สถาปตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแทมีรูปทรงหลังคาเปนฐานวิหาร

ออนโคงรูปสำเภา ไมสูงมากนักเปนหลังคาลด 2 ชั้น ตอดวยปกนก

ดานละ 2 แถบ มี 9 หอง เจาะชองหนาตางดานละ 7 บาน ดานหนา

เจาะเปนประตู ทางเขาประตูเขียนลายรดน้ำลายพุมทรงขาวบิณฑกาน

แยงยอดพระพุทธไสยาสนกอดวยอิฐปูนปนลงรักปดทองทั้งองค นอน

ตะแคงขวาแบบสีหไสยามีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 22 

เมตร พระเศียรหนุนพระเขนยรูปทรงกระบอก 3ใบลดหลั่นกันจาก

ใหญขึ้นไปหาเล็กแลวคลุมดวยผาทิพยจัดเปนผาทิพยที่มีลวดลายวิจิตร

งดงามที่สุด 
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วัดสี่รอย ตั้งอยูที่ตำบลสี่รอย อำเภอวิเศษชัยชาญ ภายใน

บริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยกองคใหญอยูกลางแจง 

สรางเมื่อปพ.ศ.2452 องคพระทำดวยปูน มีหนาตักกวาง 6 เมตร 

สูง 21 เมตร อยูดานหนาพระอุโบสถและเจดียสี่เหลี่ยมยอมุมไม

สิบสองเปนศิลปะสมัยรัตนโกสินทร ชาวบานเรียกวา “หลวงพอโต

วัดสี่รอย” หรือ “หลวงพอรองไห” 

 

 

วัดตนสนตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองอางทองเปนที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง หนาตักกวาง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 

9 วา 2 ศอก 19 นิ ้ว ปดทองคำแททั ้งองค มีโบสถศิลปะอยุธยา 

ประดิษฐานหลวงพอดำ พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุกวารอยป 

วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธชินราช (จำลอง) และมีสมเด็จ

พระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญ ประดิษฐานอยู

กลางแจงบริเวณประตูทางเขา 

 

 

วัดเขียน ตั้งอยูในทองที่ตำบลศาลเจาโรงทอง อำเภอวิเศษ
ชัยชาญ ภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
สันนิษฐานวาเปนฝมือชางสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 

 

 

 

วัดทาสุทธาวาส ตั้งอยูในทองที่อำเภอปาโมก เปนวัดที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไวในพระ
อุปถัมภเปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรียสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเสาวรียสมเด็จพระเอกาทศรถและ
เปนสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับกลางน้ำภายในพระอุโบสถมีภาพฝ
พระหัตถ สมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี  
นอกจากนี้สถานที่สวนหนึ่งใชเปนศูนยตุกตาชาววัง  
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วัดมวง ตั ้งอยู ในทองที ่ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ เปนที่

ประดิษฐานของ “พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนี ศรีวิเศษชัยชาญ”ขนาดหนาตัก

กวาง 62 เมตร สูง 93 เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอราม ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น

ถึง   16 ป โบสถวัดมวงมีความวิจิตรงดงามลอมรอบดวยกลีบบัวปูนปนที่สวยงาม 

และใหญที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจา บริเวณ

รอบ ๆ  วัดมีรูปปูนปนพระอรหันต เทพเจาตาง ๆ  ทั้งจีนและพราหมณ มีการจำลอง

เมืองนรก-สวรรค และเหตุการณสำคัญของคายบางระจัน  

  

        

 

พระตำหนักคำหยาด ตั้งอยูในทองที่ตำบลคำหยาด 

อำเภอโพธิ์ทอง เจาฟาอุทุมพรเปนผูสรางขึ้นเมื่อป 2310 

ทรงใชเปนสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 

 

 

วัดจันทรังษีตั ้งอยู ในตำบลหัวไผอำเภอเมืองอางทอง  

ภายในวัด มีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สูง 48 เมตร 

กวาง 24 เมตร ยาว 33 เมตร มีสถาปตยกรรมอันวิจิตรงดงาม 

ภายในประดิษฐานรูปหลอหลวงพอสดวัดปากน้ำ (หลวงพอสด จันทส

โร) หลอดวยโลหะองคใหญที่สุดในโลก มีขนาดหนาตักกวาง 6 เมตร 

9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว        

 

 

วัดอางทองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระอุโบสถที่งดงาม 

มีพระเจดียทรงระฆังประดับดวยไมสักงดงามเปนระเบียบ ซึ่งลวน

เปนสถาปตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ตั้งอยูใกลกับศาลา

กลางจังหวัดอางทอง 
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วัดบานพรานอยูในทองที่ตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา 

เปนวัดเกาแกมีพระพุทธรูปศิลาแลง ประดิษฐานไวในวิหาร ชาวบาน

เรียกวา “หลวงพอไกรทอง”มีความศักดิ ์ส ิทธิ ์ สามารถคุ มภัยผู

สักการะ 

 

 

 

 วัดสระเกษตั้งอยูที่ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโยเดิมมีนามวา“วัด

เสาธงหิน”เปนวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร สมัยสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ไดกรีฑาทัพขับไลขาศึกไดชัยชนะ แลวไดพัก

ทัพที่วัดเสาธงหิน ไดสรงน้ำสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกวา “วัดสระ

เกษ” 
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3.1.2  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
1.  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

                  เมื ่อพิจารณาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และรายได 
เฉลี่ยตอคน ดังนี้  (ตารางท่ี42)  
ตารางท่ี 42 ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำป และรายไดเฉลี่ยตอคน 

ป ผลิตภัณฑมวลรวม 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน 

(บาท) หนวย : ลานบาท หนวย : บาท 

2554 20,664 81,318 

2555 27,350 107,647 

2556 25,962 102,200 

2557 24,350 95,872 

2558 24,790 97,623 

2559 r 26,479 104,812 

2560 r 28,858 114,842 

2560 p 30,539 122,159 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แนวโนมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำป พ.ศ. 2560 มีมูลคาเทากับ 30,539 ลานบาท 

เพิ ่มขึ ้นจาก 28,858  ลานบาท ในปที ่ผ านมา หรือเพิ ่มขึ ้นรอยละ 5.83 สำหรับผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว                  

(Per Capita GPP) เทากับ 122,159 บาท เพิ่มขึ้นจาก 114,842 บาท ในปที่ผานมาหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.37 

 
แผนภูมิที่ 13  เปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน พ.ศ. 2550 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานบาท บาท 
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เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของขอมูลกลาวมาแลวขางตน พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอางทอง ใน

ป 2560ขยับตัวจากป 2559 เล็กนอยเปนผลมาจาก 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยนอกภาคการเกษตร 2) ปจจัยภาค

การเกษตร เชนจากปจจัยภาคการเกษตร ในป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจำป มีมูลคาเทากับ 

4,640 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.70 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 

1.44 เปนผลสืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผูมีรายไดนอยและเกษตรกรสงใหผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัดอางทอง ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นและจากปจจัยนอกภาคการเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรมป 

2560 ณ ราคาประจำป มีมูลคาเทากับ 5 ,884 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.17 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ

จังหวัด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐสงเสริมให ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตใหมากข้ึน ทำใหมีผูประกอบการเขา

มาลงทุนในจังหวัด พิจารณาแผนการลงทุนจากจุดแข็งของจังหวัดอางทองที่มีสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม 

เชื่อมตอพ้ืนที่เศรษฐกิจ ดวยเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ 

ตารางที่ 43รอยละของโครงสรางทางเศรษฐกิจ จำแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ. 2557– 2561p 

 

สาขาการผลิต 2558 2559r 2560r 2561p โครงสรางณ ราคาประจําป 

ภาคเกษตร  

4,592  

 

3,937  

 

4,747  

 

5,563  

12.9 15.5

4 

18.22 
เกษตรกรรม  

4,592  

 

3,937  

 

4,747  

 

5,563  

12.9 15.5

4 

18.22 
เกษตรกรรม การปาไมและการประมง  

4,592  

 

3,937  

 

4,747  

 

5,563  

12.9 15.5

4 

18.22 
ภาคนอกเกษตร 20,19

8 

22,54

2 

24,11

1 

24,97

6 

73.8 78.9

5 

81.78 
ภาคอุตสาหกรรม  

7,550  

 

9,022  

 

9,953  

 

9,923  

29.5 32.5

9 

32.49 
การทำเหมอืงแรและเหมอืงหิน  

1,908  

 

2,272  

 

2,309  

 

2,482  

7.4 7.56 8.13 
การผลิตอุตสาหกรรม  

5,057  

 

5,291  

 

5,842  

 

5,920  

17.3 19.1

3 

19.38 
การไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ  521   

1,394  

 

1,725  

 

1,398  

4.6 5.65 4.58 
การประปาและการจัดการของเสยี 

 

 64   65   77   123  0.2 0.25 0.40 
ภาคการบริการ 12,64

8 

13,51

9 

14,15

8 

15,05

3 

44.3 46.3

6 

49.29 
การกอสราง  961   

1,057  

 

1,063  

 

1,046  

3.5 3.48 3.43 
การขายสงการขายปลกี การซอมแซมยานยนต 

จักรยานยนต 
3,175 3,338 3,761 4,377 10.9 12.31 14.33 

การขนสงและสถานทีเ่ก็บสนิคา  

1,145  

 

1,375  

 

1,473  

 

1,501  

4.5 4.82 4.91 
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร  29   30   33   37  0.1 0.11 0.12 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร  215   271   316   312  0.9 1.03 1.02 
การเงินและการประกนัภัย  

1,727  

 

1,934  

 

1,932  

 

2,009  

6.3 6.33 6.58 
กิจกรรมเกีย่วกับอสังหารมิทรัพย  905   989   924   

1,025  

3.2 3.03 3.36 
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกจิกรรมทางวิชาการ  4   4   7   9  0.0 0.02 0.03 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอืน่ ๆ  56   54   66   63  0.2 0.22 0.21 
การบริหารราชการการปองกันประเทศฯ  

1,104  

 

1,132  

 

1,184  

 

1,292  

3.7 3.88 4.23 
การศกึษา  

1,947  

 

1,868  

 

1,848  

 

1,771  

6.1 6.05 5.80 

หนวย:ลานบาท 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๖๕ 

สาขาการผลิต 2558 2559r 2560r 2561p โครงสรางณ ราคาประจําป 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  

1,038  

 

1,099  

 

1,147  

 

1,243  

3.6 3.76 4.07 
ศิลปะความบันเทิงและนนัทนาการ  83   98   115   137  0.3 0.38 0.45 
กิจกรรมการบรกิารดานอื่นๆ  257   272   289   229  0.9 0.95 0.75 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 24,79

0 

26,47

9 

28,85

8 

30,53

9 

100.0

0 

100.

00 

100.0

0 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

2. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอางทอง ป 2564 
เศรษฐกิจของจังหวัดอางทอง ในป 2564 คาดการณวาจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับป 2562 มีผลจาก

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เปนปจจัยฉุดรั้งที่สำคัญตอความเชื่อมั่นและผลประกอบการในทุก

ปจจัยการผลิต ทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคบริการ สงผลใหการจางงานและรายได

มีแนวโนมแยลง ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนหยุดชะงักในชวงระยะเวลาหนึ่ง มีผลกระทบตอรายไดและ

กำลังซื้อของผูบริโภคลดลง ดานอุปทาน ภาคการเกษตร เนื่องมาจากปญหาภัยแลง ปริมาณน้ำ ไมเพียงพอตอ 

ผลิตการเกษตร ทำใหผลผลิตที่ไดไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค และดานอุปสงคมาตรการของภาครัฐ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามกรอบงบประมาณรายจายการลงทุนในการดำเนินงานโครงสรางพื้นฐาน และ

นโยบายกระตุนการใชจายของภาคครัวเรือน 

ดานอุปทาน (Supply) คาดวาชะลอตัว เมื่อเทียบกับป 2562 พิจารณาจากตนทุนของธุรกิจ

เพ่ิมข้ึนจากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะตนทุนปจจัยทางการเกษตรที่ปรับสูงขึ้นจากภาวะภัยแลง โรคระบาดใน

พืชและสัตว และตนทุนดานแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามแนวโนมคาแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกป สำหรับราคาสินคานั้น

จะพบความแตกตางกันตามสถานการณสินคาเกษตรแตละประเภท ทำใหผูบริโภคมีความระมัดระวังการใชจาย

มากขึ้น ภาคบริการและการทองเที่ยว คาดวาการขยายตัวชะลอลง เนื่องจากนักทองเที่ยวจีนเปลี่ยนจากกลุมทัวรไป

เปนแบบ จื้อโหยวสิง หรือ นักทองเที่ยวอิสระF.I.T. (Free Individual Traveler) มากขึ้นสงผลใหมีทางเลือกในการ

ใชจายมากขึ้นและซื้อสินคาถูกลง สำหรับธุรกิจรานอาหาร ไดรับผลกระทบบาง แตสวนใหญหันมาใหบริการจดัสง

ถึงบานเพ่ือใหลูกคาสะดวกมากข้ึนมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง 

ดานอุปสงค (Demand) คาดวาขยายตัว เมื่อเทียบกับป 2562 พิจารณาจาก ดานการใชจาย

ภาครัฐ คาดวาขยายตัวเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อการแกไขปญหาสำคัญและจำเปนเรงดวน หรือปญหาที่

เกิดขึ้นตามความตองการของพื้นที่ กระตุนเศรษฐกิจผานการเบิกจายภายใตโครงการนโยบายการบริหารจัดการภัย

แลงและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน กอใหเกิดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  

เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2562 ขยายตัวแบบ

ชะลอลงจากปกอนหนา  

3.1.๓  ขอมูลการวิเคราะหสภาวะแวดลอม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 
พิจารณาจากผลิตภัณฑภาค (GRP) ป 2561ในภาพรวมของภาคกลาง พบวา ขยายตัวรอยละ 

1.1 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 1.4 ในป 2560 เปนผลจากการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวเพียงรอยละ 
0.3 เทียบกับท่ีขยายตัวรอยละ 0.5 ในปกอนหนาและภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 12.3 เทียบกับท่ีขยายตัวรอย
ละ 15.8 ในป 2560 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๖๖ 

แผนภูมิที่ 14โครงสรางการกระจายรายไดของผลิตภัณฑภาค GRP ภาคกลาง จำแนกตามสาขาการผลิตที่
สำคัญ 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2563 

การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวรอยละ 12.3 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 15.8 ในป 2560 
เนื่องจากการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวและกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ ชะลอตัวลง ผลผลิตพืชหลักที่ชะลอตัวอยาง
ชัดเจน ไดแก ขาวเปลือก นอกจากนี้ การบริการทางการเกษตรชะลอตัวลงเชนกัน อยางไรก็ตาม   การเลี้ยงปศุสัตว 
ขยายตัวไดดี เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงไกเนื้อ การเลี้ยงโคและกระบือ และสุกรขยายตัวไดดี  สวนการประมง
ชะลอตัวตามผลผลิตประมงน้ำจืด 

การผลิตภาคนอกเกษตร ป 2561 ขยายตัวรอยละ 0.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 0.5 ในป 2560

เนื่องจากสาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุด ลดลงรอยละ 0.6 เทากับการลดลงในปกอนหนาเปน

ผลมาจากการลดลงของการผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางทัศนศาสตรการผลิตยานยนต 

การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และการผลิตเครื่องหนัง อยางไรก็ตาม สาขาการผลิตในภาคบริการขยายตัวไดดี โดยที่

สาขาการผลิตที่ขยายตัว ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีกฯ คิดเปนรอยละ 4.6  สาขาการบริหารราชการฯ 

คิดเปนรอยละ 3.4 สาขาการศึกษาคิดเปนรอยละ 3.0 สาขาการกอสราง คิดเปนรอยละ 5.6 สาขากิจกรรมดาน

สุขภาพฯ คิดเปนรอยละ 5.6 สาขาขอมูลขาวสารและการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 10.9 สาขากิจกรรมการบรหิาร

และบริการสนับสนุนอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 12.1 สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร คิดเปนรอยละ 8.4 สาขา

การประปาและการจัดการของเสีย คิดเปนรอยละ 17.4 และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ คิดเปน

รอยละ15.1 สาขาการผลิตที่ชะลอตัว ไดแก สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคา ขยายตัวรอยละ 2.0 ชะลอลง

จากรอยละ 6.2 ในปที่ผานมา สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยฯ ขยายตัวรอยละ 7.5 ชะลอลงจากรอยละ

16.6 ในป 2560 และสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ขยายตัวรอยละ 2.1 ชะลอลงจากรอยละ

2.3 ในปกอนหนา สาขาการผลิตที่ลดลง ไดแก สาขาไฟฟา กาซฯ สาขากิจกรรมวิชาชีพฯ สาขาการทำเหมืองแร

และเหมืองหิน และ สาขากิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ ลดลงรอยละ 9.0 รอยละ 5.6 รอยละ 7.2 และรอยละ

4.5 ตามลำดับ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๖๗ 

แผนภูมิที่ 15 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑภาค GRP ภาคกลางจำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2550 - 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2563 

ตารางท่ี 44 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และโครงสรางการกระจายรายไดจำแนกตาม

 จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561 

จังหวัด อัตราขยายตัวที่แทจริง โครงสราง ณ ราคาประจำป 
2560 2561 2560 2561 

1. สระบุรี -1.2 0.9 28.1 28.5 
2. สิงหบุร ี 4.1 4.5 3.2 3.2 
3. ชัยนาท 12.8 7.3 3.8 4.1 
4. อางทอง 9.0 3.3 3.4 3.5 
5. ลพบุรี 6.7 0.4 13.2 12.9 
6. พระนครศรีอยุธยา 0.3 0.6 48.3 47.8 

รวมทั้งภาค 1.4 1.6 100.0 100.0 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563 

แผนภูมิที่ 16  มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวจำแนกตาม

   จังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

รอยละ 

ป 

บาท ลานบาท 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๖๘ 

จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด (GPP) ประจำป 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอางทองชะลอตัว จากปกอน 

เนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลตอธุรกรรมภาคตางประเทศทำใหการสงออกและการนำเขา

สินคาและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปกอน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) 

(GPP) เทากับ 30,539ลานบาท และมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) เทากับ 

122,159 บาท เปนอันดับที่ 4 ของกลุมภาคกลาง และเปนอันดับที่ 33 ของประเทศ   

ตารางท่ี 45  มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว ป 2561 (เรียงลำดับ) 

อันดับที่ จังหวัด มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว 

อันดับที่ 29 

 

 เชียงใหม 137,316 

อันดับที่ 30  กาญจนบุรี 129,304 

อันดับที่ 31  นครสวรรค 123,865 

อันดับที่ 32  ขอนแกน 122,950 

อันดับที่ 33  อางทอง 122,159 

อันดับที่ 34  ชัยนาท 119,850 

อันดับที่ 35  นครราชสีมา 117,517 

อันดับที่ 36  นครนายก 116,717 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอางทองและแนวโนมของสถานการณทางเศรษฐกิจ 

แนวโนมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำป พ.ศ. 2560 มีมูลคาเทากับ 30,539 ลานบาท 

เพิ ่มขึ ้นจาก 28,858  ลานบาท ในปที ่ผ านมา หรือเพิ ่มขึ ้นรอยละ 5.83 สำหรับผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว                  

(Per Capita GPP) เทากับ 122,159 บาท เพิ่มขึน้จาก 114,842 บาท ในปที่ผานมาหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.37 

ตารางท่ี 46 ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ณ ราคาประจำป และรายไดเฉลี่ยตอคน 

ป ผลิตภัณฑมวลรวม 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน 

(บาท) หนวย : ลานบาท หนวย : บาท 

2554 20,664 81,318 

2555 27,350 107,647 

2556 25,962 102,200 

2557 24,350 95,872 

2558 24,790 97,623 

2559 r 26,479 104,812 

2560 r 28,858 114,842 

2560 p 30,539 122,159 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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แผนภูมิที่ 17  เปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน พ.ศ. 2550 – 2560 
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การวิเคราะหสภาวะแวดลอมจังหวัดอางทอง (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมจังหวัดอางทอง (SWOT Analysis) เพ่ือนำมาใชในการจัดทำ 

แผนพัฒนาจังหวัดอางทอง  
SWOT Analysis:  จุดแข็ง (Strengths) 

ขอความ ขอมูลสนับสนุน 
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ 
      เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำ 
      ใหผลผลิตทางการเกษตร(ขาว)   
      เฉลี่ยตอไรอยูในเกณฑดี เปน 
      แหลงผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ผลผลติขาวนาปประมาณ 764.7 กก./ไร  
ผลผลติขาวนาปรังประมาณ 768 กก./ไร  
 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7,2562)  

S2. มีตลาดกลางจำหนาย พืชผัก และ 
      ตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญที่สุดใน 
      ภาคกลางทำใหเกษตรกรมีแหลง 
      จำหนายสินคาที่แนนอน 

๑. ตลาดกลางเกษตรสุวพันธุอางทอง (ตลาดจำหนายพชืผัก) 
๒. ตลาดทรัพยทวี (ตลาดปลานำ้จืด) 
 

S3. มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย  
      ไดแก สถานที่ทองเที่ยวดาน 
      การเกษตร ประวัติศาสตร  
      วัฒนธรรม และภูมิปญญา  
      สามารถสงเสริมการทองเที่ยว  
      และการเรียนรู เพื่อสรางรายได 
      ใหแกธุรกิจดานการทองเที่ยวของ 
      จังหวัด   

 
 

๑. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริฯ (หนองระหารจีน)ต.บานอิฐ อ.เมือง 
๒. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา 
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แกมลิงหนองเจ็ดเสน ตำบลสายทอง อำเภอปาโมก 
๔. สวนเฟรนหลากหลายสายพันธุ ตำบลยี่ลน อำเภอวิเศษชัยชาญ 
๕. สวนมะมวงสงออก ตำบลสามโก อำเภอสามโก 
๖. บานทรงไทยโบราณที่สวยงาม ต.ไผดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ 
๗. หมูบานทำกลองที่ใหญสุดของประเทศ ตำบลเอกราช อำเภอปาโมก 
๘. ผลิตภัณฑจักสานไมไผเอกลกัษณเฉพาะ ของ ตำบลบางเจาฉา  
อำเภอโพธิ์ทอง 
๙. ตลาดเกาศาลเจาโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ 
๑๐. วิถีชีวิตลุมแมน้ำนอย อำเภอโพธิ์ทอง และ อำเภอวิเศษชัยชาญ 

S4. มีเสนทางคมนาคมทั้งทางบก และ 
      ทางน้ำ ที่เหมาะสมเชื่อมตอพื้นที่ 
      เศรษฐกิจ 
 

อยูหางจากกรุงเทพมหานครฯ  เสนทางรถยนต 108 กิโลเมตร และมีเสนทาง
ถนนหมายเลข 1 สายเอเชีย เชื่อมตอพื้นที่เศรษฐกิจจากจังหวัดอางทอง ไปยัง 
แหลมฉบังนครสวรรค พิษณุโลกและเสนทางน้ำจากแมน้ำเจาพระยาถึงตลาด
ทาเตียน มีระยะทางประมาณ 120 กม.นอกจากนี้ ระยะทางระหวางอำเภอ-
อำเภอภายในจังหวัดนั้น หมูบานที่ไกลที่สุด มีระยะทางหางจากศาลากลาง
จังหวัดอางทองเพียง ๓๗ กิโลเมตร (บานหนองเสือ หมูที่ ๙ ต.สีบัวทอง อ.
แสวงหา ) 

S5. ภาคเอกชนมีการรวมกลุมเพื่อ 
      วางแผนการตลาดและการ 
      กระจายสินคาจากชุมชน 

มีการรวมกลุมเครือขายการตลาด เชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
อางทอง สหกรณบริการการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยชาวอางทอง 

S6. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มี    
      ศักยภาพ 

จังหวัดอางทองเปนแหลงผลิตขาวที่สำคัญแหลงหนึ่งของประเทศไทยและใน
พื ้นที ่ลุ มน้ำเจาพระยา มีพื ้นที ่ปลูกขาวนาป ป 2559/2560 จำนวน 
316,410ไร คิดเปนรอยละ 52.27 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ปลูกขาวนา
ปรัง 23,443 ไร เกษตรกรสามารถปลูกไดทั้งขาวนาปและขาวนาปรัง การ
ปลูกขาวนาป อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติและน้ำชลประทาน สวนนาปรัง
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เกษตรกรจะอาศัยน้ำจากแหลงน้ำชลประทานและแหลงน้ำอื ่น ๆ ทำให
เกษตรกรบางสวนสามารถปลูกขาวได 2-3 ครั้งตอป 
ดานปศุสัตวที่สำคัญในเชิงพาณิชย สัตวเศรษฐกิจที่สำคัญไดแก ไกเนื้อไกไข
เปดไขนกกระทา สุกร และโคเนื้อ 
ดานประมงตลาดเติบโตสูง และมี Market Share สูง ควรขยายตลาด ลงทุน

เพิ่ม เชน ปลาทับทิม ปลาสวาย-เทโพ 

ขอมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดอางทอง (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน 

 
 
SWOT Analysis:  จดุออน (Weaknesses) 

ขอความ ขอมูลสนับสนุน 
W๑. เกษตรกรยังไมเปลี่ยนพฤติกรรม 
       ดานการใชสารเคมีและการเผา 
       วัสดุทางการเกษตร 

ภาคเอกชนมีการจูงใจใหเกษตรกรใชสารเคมี โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ
เนนของรางวัลอยางตอเนื่อง เชน มีการมอบสรอยคอทองคำ พาไปเที่ยว
ตางประเทศ 
(ขอมูล จาก เว็บไซต บริษัทจำหนายปุย) 

W๒. ประชาชนยังไมตระหนักในการ 
       ปร ับเปล ี ่ ยนพฤต ิกรรมด ู แล 
       สุขภาพที่ถ ูกตอง ทำใหจำนวน 
       ผู ปวยและเสียชีวิต ดวยโรคไม 
       ติดตอเพิ่มขึ้น 

ผลการวินิจฉัยวาตายดวยโรค 

(ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง,๒๕61) 

ป จำนวน
ประชากร 

มะเร็ง
ทั่วไป 

หลอดเลือด
สมอง 

หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุจาก
การขนสง 

เบา 
หวาน 

2557 283,568 300 188 199 113 48 
2558 283,173 349 179 340 197 71 

2559 282,995 340 200 205 85 49 
2560 282,404 342 173 137 68 48 
2561 281,187 393 185 150 77 62 

W3. การเขาถึงระบบสาธารณปูโภค 
       พื้นฐาน เชน ประปาภูมิภาค  
       ไฟฟาอินเตอรเน็ต ยังไม 
       ครอบคลุมกับความตองการของ 
       ประชาชนในทุกพื้นที่ 

การเขาถึงน้ำประปาภูมิภาคของจังหวัดอางทองเทากบัรอยละ 16.67 ซึ่งสูง
กวาคาเฉลี่ยของประเทศ  รอยละ 15.77 
การเขาถึงไฟฟาของจังหวัดอางทองเทากับรอยละ 88.41 ซึ่งสงูกวาคาเฉลี่ย
ของประเทศ  รอยละ 95.71 
การเขาถึงอินเตอรเน็ตของจังหวัดอางทองเทากับรอยละ 32.86สูงกวา
คาเฉลี่ยของประเทศ  รอยละ 32.73 

W4. ปญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ 

       (ฝุนละออง และกลิ่น) ซึ่ง 

       ปญหาเหลานี้สงผลตอสุขภาวะ 

       ของประชาชน 

ฝุนละอองจากการขนสงทรายที่ อำเภอเมืองอางทองและอำเภอปาโมก   
ปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปน 
       แองกระทะทำใหเกิดความเสี่ยงตอ 
       อุทกภัยซ้ำซาก   

การเกิดน้ำทวมและเกิดปญหาอุทกภัยซ้ำซาก   

W6. แรงงงานไรฝมือในจังหวัด 
       อางทองไมเพียงพอตอความ 
       ตองการของผูประกอบการใน 
       จังหวัด 

แรงงานตางดาว(เมียนมาร ลาว และกัมพูชา) ที่เขาเมืองโดยถูกตองตาม
กฎหมายและไดรับอนุญาตใหทำงาน มีจำนวน 3,535 คน 
 
(ขอมูลจาก สนง.จัดหางานจังหวัดอางทอง ณ วันที่ 31 มี.ค.64) 
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SWOT Analysis:  โอกาส (Opportunities) 
ขอความ ขอมูลสนับสนุน 

O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร 
 ใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตางๆ เชน การ 
 แบงเขตพื้นที่เพาะปลูกพชื และการสนับสนนุใหสหกรณ 
 ของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะ 
 ผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออก 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ดานการเพิ ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตัง้หรือกำหนดกลไกในการ 
 บริหารจัดการสิ่งแวดลอม อาทิเชน นำ้ ขยะ มลพิษ 
 ตางๆ เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพ
 สิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน ดวยการนำเทคโนโลยีที่ 
 มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการ 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ : ดานการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

O๓. นโยบายของรัฐเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่
 มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี 
 ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอม
 ทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ดานดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและการ
ตางประเทศและดานการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

O๔. นโยบายของรัฐเรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและ
 นอกประเทศ  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ดานการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคม 
 ผูสูงอายุโดยจัดระบบการดูแลในสถานพักฟน และ 
 โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง  พัฒนา 
 ระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผูสูงอายุ  เพื่อ 
 สงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไมกอ 
 ภาระตอสังคมในอนาคต 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ดานการลดความเหลื่อมลาของสังคม และการ
สรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 

O6. ภาครัฐกำหนดใหนโยบายยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ 
 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงตอสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิเม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗: ดานการรักษาความมัน่คงของรัฐ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

O7.  กระแสความนิยมบริโภคสินคาทั้งในและตางประเทศที่มี 
 ความสนใจในสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ไดแก  
       สินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาเพื่อสุขภาพและเปน 
       มิตรตอสิ่งแวดลอม 

๑. ราคาสินคาอาหารปลอดภัยในหางสรรพสินคามีราคาสูง
 กวาราคาอาหารปกติ ๒ เทา 
๒. หางสรรพสินคามีปริมาณสินคาเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
๓. ผูประกอบการมีการวางแผนการตลาดดวยการจำหนาย
 สินคาเฉพาะกลุมมากขึ้น 
  

O8. รัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกจิเพื่อชวยเหลือลดคาครองชพี 
 ใหกับประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากสถานการณ 
 การแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
 2019 เชน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ   
 โครงการเราเที่ยวดวยกัน 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ครม.มีมติเห็นชอบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ใน
คราวประชุมครั้งที่2/2564 ที่กระทรวงการคลังเสนอ
ไดแกโครงการเราชนะ 
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SWOT Analysis:  อุปสรรค (Threats) 
ขอความ ขอมูลสนับสนุน 

T๑.  ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูงขึ้นอยาง
 ตอเนื่อง 

๑. คาแรงไมวาจะภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรม ขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท/วัน 
๒. สารเคมีที่ใชในการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลง มีแนวโนมสูงขึ้น 
๓. คาเชาที่ดินเพื่อการเกษตรสูงขึ้น 
4. ตนทุนผนัแปรสงูขึ้น (คาน้ำมนั  คาไฟฟา) 

T2. ปริมาณผลผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัยได 
      ผลผลิตนอยทำใหรายไดลดลงเกษตรกรไมเกิด 
      แรงจงูใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูภาค 
      การผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัย 

จากขอมูลการวิเคราะหแผนชุมชน จังหวัดอางทอง พบวา 
๑.  การเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงสินคาเกษตร 
    ปลอดภัยไปยังแหลงจำหนาย เชน ตลาดสด ตลาดนัดชุมชน  
    ตลาดสีเขียว ยังมตีนทนุที่สงูและเปนสิ่งสำคัญของผูขายกับ 
    ผูประกอบการของภาคเกษตรในจังหวัดอางทอง  
 2. สินคาเกษตรปลอดภัย ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่ง 
     เปนขบวนการใหญทั้งภาครัฐและเอกชนควรรวมบูรณาการ 
     ทำงานสงเสริมรวมกัน เพราะนอกจากการเพาะปลูกสินคา 
     เกษตรปลอดภัยนั้นยากและตนทนุคอนขางสูงและผลตอบแทน 
     จูงใจที่แตกตางกวาสินคาเกษตรทั่วไปไมชดัเจนเทาไหรนัก  
     ทำใหเกษตรกรไมคอยสนใจการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภัย  
3. ตลาดในประเทศยังไมยั่งยนืมากเพราะผูบริโภคในประเทศยังไม

คอย ตระหนักถึงความสำคัญของสนิคาเกษตรปลอดภัยมากนัก
ยิ่งไปกวานัน้ปญหาในอนาคตทีม่ีแนวโนมการถายโอนงานรบัรอง
มาตรฐานGAP ไปใหเอกชนทำแทนนัน้ มองวาคาใชจายการ
ตรวจรับรองGAPนาจะสงูขึ้นและเปนการผลักภาระตนทุนไปให
เกษตรกรเกินไป เม่ือใดโอนไปใหเอกชนรับรองสินคาตลาด
ตางประเทศอาจจะจำเปนตองขอความรวมมือบริษัทสงออกใน
การชวยเกษตรกร แตสินคาสำหรับตลาดในประเทศคงจะเปน
ปญหาในเร่ืองตนทนุที่สูงขึน้และโครงการในอนาคตของจังหวัด  
นำรองโครงการสงเสริมการพฒันาเกษตรอินทรียกับกลุมจังหวดั 

T3. สภาพแวดลอม และภูมิอากาศที่มี 
      ความผันผวนสงผลใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ  

      เชน ภัยแลง อุทกภัย และโรคระบาดสงผล 
      ตอผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

เกิดภัยแลง และเกิดภาวะฝนทิ้งชวงในป ๒๕62-๒๕63 
สงผลตอผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทำงาน ไมประสงคที่ 
      จะทำงาน 

ขอมูลคนไมไดทำงานในไตรมาสที่ 3 ของป พ.ศ.2563 มีจำนวน
3,953  คน 
(ขอมูลจากสถิติจังหวัดอางทอง) 

T5. โครงสรางประชากรกลุมผูสูงอายุใน 
      ระดับประเทศ มีแนวโนมสูงขึ้น ทำใหตองมี 
      การเตรียมความพรอมในดานสวัสดิการของ 
      ผูสูงอายุ เชน รายจายดานสุขภาพ เบี้ยยังชีพ 
      ที่อยูอาศัย ฯ เปนตน 

สัดสวนประชากรผูสงูอายุตอประชากรรวมของประเทศไทย 
ป ๒๕๖๓ สัดสวน ๑๗.๕๑   

T6. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

      2019 สงผลทำใหเศรษฐกิจในภาพรวมของ 

      จังหวัดลดลง 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลทำใหรานคา 
ผูประกอบการไมสามารถเปดขายของได ไมมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด 
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ภาพรวมของสภาวะแวดลอมจังหวัดอางทอง (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณเหมาะสมกับการ 
เพาะปลูก ทำใหผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยตอไร 
อยูในเกณฑดี เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ 

O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสรางการผลิตสนิคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการ 
ตาง ๆ เชน การแบงเขตพื้นที่เพาะปลูกพืช  
และการสนบัสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ 
ผลิตสนิคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อ 
พืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออก 

S2. มีตลาดกลางจำหนาย พืชผัก และ ตลาดปลาน้ำจืด 
ที่ใหญที่สุดในภาคกลางทำใหเกษตรกรมีแหลง 
จำหนายสินคาที่แนนอน 

 

O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกำหนดกลไกในการ 

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม อาทิเชน  น้ำ  ขยะ   

มลพิษตางๆ  เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ 

สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน  ดวย 

การนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบ 

ของการบริหารจัดการ 

S3. มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายไดแก สถานที่ 
ทองเที่ยวดานการเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม  
และภูมิปญญาสามารถสงเสริมการทองเที่ยว  
และการเรียนรู เพื่อสรางรายไดใหแกธุรกิจดาน 
การทองเที่ยวของจังหวัด   

O๓. นโยบายของรัฐเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมี 

รายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้ง 

สตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูก 

กฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

S4.มีเสนทางคมนาคมทัง้ทางบก และทางน้ำ ที่เหมาะสม 
เชื่อมตอพื้นที่เศรษฐกิจ 

O๔.นโยบายของรัฐเรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้ง 
ในและนอกประเทศ ทำใหจังหวัดอางทองมีรายได 
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุมเพื่อวางแผนการตลาดและ 
การกระจายสินคาจากชุมชน 

O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุ โดยจัดระบบการดูแลในสถานพักฟน และ 
โรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้ง   
พัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแล 
ผูสูงอายุเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมี 
กิจกรรมที่เหมาะสม ไมกอภาระตอสังคมในอนาคต 

S6. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพ O6. นโยบายของรัฐดานยาเสพติดถูกกำหนดใหเปน 
วาระแหงชาติ 

 O7.  กระแสความนยิมบริโภคสนิคาทั้งในและตางประเทศที ่
มีความสนใจในสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น 
ไดแก สินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาเพื่อสุขภาพ 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
O8. รัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกจิเพื่อชวยเหลือลดคาครอง 
ชีพ ใหกับประชาชนและผูประกอบการเนื่องจาก 
สถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 เชน โครงการคนละครึ่ง   
โครงการเราชนะ  โครงการเราเที่ยวดวยกัน 
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จุดออน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
W๑. เกษตรกรยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชสารเคมี 
และการเผาวสัดุทางการเกษตร 
 

T๑.  ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

W๒.ประชาชนยังไมตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ดูแลสุขภาพที่ถูกตอง ทำใหจำนวนผูปวยและตาย  
ดวยโรคไมติดตอเพิ่มขึ้น 

T2. ปริมาณผลผลติสินคาเกษตรปลอดภัยไดผลผลตินอย 
ทำใหรายไดลดลงเกษตรกรไมเกดิแรงจงูใจในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูภาคการผลิตสนิคาเกษตร 
ปลอดภัย 
 

W3. การเขาถึงระบบสาธารณปูโภคพื้นฐาน เชน  
ประปาภูมิภาค ไฟฟาอินเตอรเน็ต ยังไม 
ครอบคลุมกับความตองการของประชาชนในทุก 
พื้นที ่

T๓. สภาพแวดลอม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูง 

สงผลใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน  ภัยแลง  

อุทกภัย และโรคระบาด สงผลตอผลผลิตทางเกษตร 

ของจังหวัดโดยตรง 

 

W4. ปญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุนละออง  

และกลิ่น) 

ซึง่ปญหาเหลานี้สงผลตอสุขภาวะของประชาชน 

T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทำงาน ไมประสงคที่ 
จะทำงาน 

 

W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนแองกระทะทำใหเกิด 
ความเสี่ยงตออุทกภัยซ้ำซาก   

T5. โครงสรางประชากรกลุมผูสูงอายุในระดับประเทศ  
มีแนวโนมสูงขึ้น ทำใหตองมีการเตรียมความพรอมใน 
ดานสวัสดิการของผูสูงอายุ เชน รายจายดานสุขภาพ  
เบี้ยยังชีพที่อยูอาศัย ฯ เปนตน 
 

W6. แรงงงานไรฝมือในจังหวัดอางทองไมเพียงพอตอ 
ความตองการของผูประกอบการในจังหวัด 
 
 

T6. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 สงผลทำใหเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง 
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วิเคราะห TOWS Matrixแนวทางการแกไขปญหา 
การจัดทำกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix  

1.The SO Strategy : จัดทำกลยุทธโดยใชจุดแข็งเพ่ือสรางความไดเปรียบจากโอกาส 
2.The WO Strategy : จัดทำกลยุทธโดยเอาชนะจุดออนเพ่ือใชประโยชนจากโอกาส 
3.The ST Strategy: จัดทำกลยุทธโดยใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
4. The WT Strategy : จัดทำกลยุทธโดยใชจุดออนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

จุดแข็ง (Strengths) 

กลยุทธการเติบโตหรือขยายตัว   
(Growth Strategies) 

The SO Strategy : กลยุทธโดยใชจุดแข็งเพื่อสรางความไดเปรียบ
จากโอกาส 

S1. มีทรัพยากรดินทีอุ่ดมสมบูรณเหมาะสมกับการเพาะปลกู ทำใหผลผลิต 
ทางการเกษตรเฉลี่ยตอไรอยูในเกณฑดี เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ 

กลยุทธ SO 
S1 O1 : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ 
             แบบ People Life Styleเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมจากสินคา 
             เกษตร 
S2 O7: พัฒนาตลาดจำหนายสินคาเกษตรแบบครบวงจร divide  
             sale border ตามลักษณะของผูบริโภคท่ีมี 
             ลักษณะเฉพาะ 
S2 O3 : พัฒนาศักยภาพแรงงาน สรางทักษะแรงงาน (Skilled  
             Worker)  ท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค 
             การบริการและการทองเท่ียว  
S5 O1: วางแผนและพัฒนาการเพาะปลูกสินคาเกษตรตามลักษณะ 
             ของผูบริโภค เพื่อการบริหารจัดการสินคาเกษตร divide  
             sale border 
S3 O4 : จากปากตอปากผานเทคโนโลยี (making lengthy  
             friends) ดวยการ ปจจัยภายในสูภายนอก กิจกรรมการ 
             ทองเท่ียวและพัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงความตองการของ 
             ผูบริโภคเพิ่มรายได และจำนวนนักทองเท่ียว 
S3 O6 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูปฏิบัติงานดานความม่ันคง 
             และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสรางภาพลักษณ 
             ดานการทองเท่ียว   

S2. มีตลาดกลางจำหนาย พืชผัก และ ตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญที่สุด 
ในภาคกลางทำใหเกษตรกรมีแหลงจำหนายสินคาที่แนนอน 
S3. มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายไดแก สถานที่ทองเท่ียวดาน 
การเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาสามารถ 
สงเสริมการทองเท่ียวและการเรียนรู เพือ่สรางรายไดใหแก 
ธุรกิจดานการทองเท่ียวของจังหวัด   
S4. มีเสนทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ ที่เหมาะสมเชื่อมตอพื้นที่เศรษฐกิจ 
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุมเพื่อวางแผนการตลาดและการกระจาย 
สินคาจากชุมชน 
S6. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

โอกาส (Opportunities) 
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให 
สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตพื้นที ่
เพาะปลูกพืช และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิต 
สินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซ้ือพชืผลจนถึงการแปรรูปและการ 
สงออก 
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกำหนดกลไกในการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดลอม อาทิเชน  น้ำ  ขยะ มลพิษตางๆ  เกิดจากการผลิตและ 

บริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชนดวยการนำ 

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการ 

O๓. นโยบายของรัฐเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแก 

ผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขาม 

ชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

O๔. นโยบายของรัฐเรงเพิ ่มรายไดจากการทองเที ่ยวทั ้งในและนอก
ประเทศ ทำใหจังหวัดอางทองมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดย 
จัดระบบการดูแลในสถานพักฟน และโรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชนรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผูสูงอายุ 
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไมกอภาระตอ 
สังคมในอนาคต 
O6. นโยบายของรัฐดานยาเสพติดถูกกำหนดใหเปนวาระแหงชาติ 
O7. กระแสความนิยมบริโภคสินคาทั้งในและตางประเทศที่มีความสนใจ 
ในสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ไดแก สินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร  
(GI) สินคาเพื่อสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
O8. รัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือลดคาครองชีพ ใหกับ 
ประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด 
ระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน โครงการคนละครึ่ง   
โครงการเราชนะ  โครงการเราเที่ยวดวยกัน 
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จุดออน (Weaknesses) 
กลยุทธสรางความแตกตาง(Differentiation) 

The WO Strategy : กลยุทธโดยเอาชนะจุดออนเพื่อใชประโยชน
จากโอกาส 

W๑. เกษตรกรยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชสารเคมีและการเผาวัสดุ 
ทางการเกษตร 

W1 O1 :  เสริมสรางการบริหารจัดการสินคาเกษตรแบบครบ 

             วงจร 

W1 O๒ :  สงเสริมใหเกษตรกรเขาตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

W๑ O๔ : สรางมูลคาเพ่ิมจากสินคาเกษตร ดวยการ พัฒนาการ 

             แปรรูปผลิตภัณฑ แบบ People Life Style 

W๒ O5 : สงเสริมการดูแลสุขภาพประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป 

             ลดภาระสังคมผูสูงอายุในอนาคต 

W๓ O5 : จดัหากิจกรรมท่ีเหมาะสมใหกับผูสูงอายุ บรรเทาภาวะ 

             ซึมเศรา 

W๓ O๓ : พัฒนาหลักสูตรอาชีพท่ีเหมาะสมใหกับประชาชนท่ีไม 

             สมัครใจทำงาน(ประชากรท่ีเลือกงาน) 

W3 O๑ : พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุม ประชากร 

             เขาถึงแหลงน้ำประปาไฟฟา อินเตอรเน็ต  คมนาคม  

             สะพาน  

W4 O๒ : สงเสริมใหมีโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดลอมขยะ  

               สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนริมน้ำลงสูแมน้ำ  เอกชนและ 

             ครัวเรือนท่ีสรางอาคารท่ีพักแตไมทำทอระบายน้ำท้ิงให 

             ถูกสุขลักษณะ  ฝุนละออง แบบมีสวนรวมและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W๒.ประชาชนยังไมตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่ 
ถูกตอง ทำใหจำนวนผูปวยและตายดวยโรคไมติดตอเพิ่มขึ้น 
W3.การเขาถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ประปาภูมภิาค ไฟฟา 
อินเตอรเน็ต ยังไมครอบคลุมกับความตองการของประชาชนในทุก 
พื้นที่ 
W4. ปญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุนละออง และกลิ่น)ซ่ึงปญหา 

เหลานี้สงผลตอสุขภาวะของประชาชน 

W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนแองกระทะทำใหเกิด 
ความเสี่ยงตออุทกภัยซ้ำซาก   

W6. แรงงงานไรฝมือในจังหวัดอางทองไมเพียงพอตอ 
ความตองการของผูประกอบการในจังหวัด 

โอกาส (Opportunities) 
O๑. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให 
สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตพื้นที ่
เพาะปลูกพืช และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิต 
สินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซ้ือพชืผลจนถึงการแปรรูปและการ 
สงออก 
O๒. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือกำหนดกลไกในการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดลอม อาทิเชน  น้ำ  ขยะ มลพิษตางๆ  เกิดจากการผลิตและ 

บริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชนดวยการนำ 

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการ 
O๓. นโยบายของรัฐเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแก 

ผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขาม 

ชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
O๔. นโยบายของรัฐเรงเพิ ่มรายไดจากการทองเที ่ยวทั ้งในและนอก
ประเทศ ทำใหจังหวัดอางทองมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
O๕. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดย 
จัดระบบการดูแลในสถานพักฟน และโรงพยาบาล ทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชนรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผูสูงอายุ 
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ไมกอภาระตอ 
สังคมในอนาคต 
O6. นโยบายของรัฐดานยาเสพติดถูกกำหนดใหเปนวาระแหงชาติ 

O7. กระแสความนิยมบริโภคสินคาทั้งในและตางประเทศที่มีความสนใจ 
ในสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ไดแก สินคาบงชี้ทางภูมิศาสตร  
(GI) สินคาเพื่อสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

O8. รัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือลดคาครองชีพ ใหกับ 
ประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด 
ระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน โครงการคนละครึ่ง   
       โครงการเราชนะ  โครงการเราเที่ยวดวยกัน 
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จุดแข็ง (Strengths) 
กลยุทธผสมผสานระหวางสังคมและสิ่งแวดลอม 

The ST Strategy : กลยุทธโดยใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
S1. มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเพาะปลูกทำ 
ใหผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยตอไรอยูในเกณฑดี เปนแหลงผลิต 
สินคาเกษตรที่สำคัญ 

S1 T๑ : สงเสริมการเรียนการเรียนรูวิถีการทำเกษตรดวยทุนเดิมท่ีมี
  จาก “เกษตรกรตนแบบ”  เพื่อลดตนทุนการผลิตผนวกกับ  
  T๓. สงเสริมการการใชนวตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใน  
  การผลิตสินคาเกษตรเพื่อการดูแลสิ่งแวดลอม 
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สูการเปน วิสาหกิจชุมชน   ทำให 
  กำหนดขอตอรองทางการคา และ การลงทุน  ผนวกกับ S5 
  พัฒนาศักยภาพผูประกอบการสูผูประกอบการ SME 
S2T2: พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปรับทัศนคติพัฒนาpackaging    
  ของสินคาแตละประเภท ใหเหมาะสม เพื่อสราง  
  มูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน 
S4 T3: กลยุทธ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมปรับปรุง 
  เสนทางคมนามคมทางน้ำท่ีทำใหเกิดการทรุดตัวของดิน 
  บริเวณเสนทางน้ำ ลดความความเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวม 
  และเกิดปญหาอุทกภัยซ้ำซากเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 
  แบบยั่งยืน 
S5 T5 :กลยุทธ สงเสริมตลาดเชิงรุก  พัฒนาแผนการตลาดท่ี 
  เหมาะสมกับสินคาของจังหวัดอางทอง  และเพิ่มชอง 
  ทางการจำหนายสินคาจากชุมชนสูผูบริโภค  
           การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคำนึงถึงความไดเปรียบเรื่อง 

           ตนทุน (Cost Advantage) เปน หลัก มาสูการคำนึงถึง 

           ประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังระบบ  

           (Lost Advantage) 

S2. มีตลาดกลางจำหนาย พืชผัก และ ตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ 
ที่สุดในภาคกลางทำใหเกษตรกรมีแหลงจำหนายสินคาที่แนนอน 
S3. มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายไดแก สถานที่ทองเท่ียว 
ดานการเกษตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
สามารถสงเสริมการทองเท่ียวและการเรียนรู เพื่อสราง 
รายไดใหแกธุรกิจดานการทองเท่ียวของจังหวัด   
S4. มีเสนทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ ที่เหมาะสม 
เช่ือมตอพื้นที่เศรษฐกิจ 
S5. ภาคเอกชนมีรวมกลุมเพื่อวางแผนการตลาดและการ 
กระจายสินคาจากชุมชน 
S6. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
อุปสรรค (Threats) 
T๑. ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
T2. ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดผลผลิตนอยทำให 
รายไดลดลงเกษตรกรไมเกดิแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสูภาคการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
T๓. สภาพแวดลอม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงสงผลให 

เกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน  ภัยแลง อุทกภัย และโรค 

ระบาด สงผลตอผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทำงาน ไมประสงคที่จะทำงาน 
T5. โครงสรางประชากรกลุมผูสูงอายุในระดับประเทศมีแนวโนม 
สูงขึ้นทำใหตองมีการเตรียมความพรอมในดานสวัสดิการของ 
ผูสูงอายุ เชน รายจายดานสุขภาพ เบี้ยยังชีพที่อยูอาศัย ฯ เปนตน 
T6. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลทำ 

ใหเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง 
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จุดออน (Weaknesses) 
 
The WT Strategy : กลยุทธโดยใชจุดออนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

W๑. เกษตรกรยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมดานการใชสารเคมีและการเผาวัสดุ 
ทางการเกษตร 

W1 T2 : พัฒนาองคความรูในการประกอบอาชีพแกเกษตรกร  

             ดานพืชปศุสัตว  ประมงเพื่อลดตนทุนการผลิตสินคา 

             เกษตร 

W3T3 : ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานลดความเสี่ยงตอการเกิดน้ำ 

             ทวมและเกิดปญหาอุทกภัยซ้ำซาก  

             การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคำนึงถึงความไดเปรียบเรื่อง 

             ตนทุน (Cost Advantage) เปน หลัก มาสูการคำนึงถึง 

             ประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นท้ัง 

             ระบบ (Lost Advantage) 

W๒. ประชาชนยังไมตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่ 
ถูกตอง ทำใหจำนวนผูปวยและตายดวยโรคไมติดตอเพิ่มขึ้น 
W3. การเขาถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ประปาภูมิภาค ไฟฟา 
อินเตอรเน็ต ยังไมครอบคลุมกับความตองการของประชาชนในทุกพื้นที่ 
W4. ปญหาปริมาณมลพิษทางอากาศ (ฝุนละออง และกลิ่น)ซ่ึงปญหา 

เหลานี้สงผลตอสุขภาวะของประชาชน 

W5. สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนแองกระทะทำใหเกิด 
ความเสี่ยงตออุทกภัยซ้ำซาก   

W6. แรงงงานไรฝมือในจังหวัดอางทองไมเพียงพอตอ 
ความตองการของผูประกอบการในจังหวัด 
 

อุปสรรค (Threats) 
T๑. ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
T2. ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดผลผลิตนอยทำให 
รายไดลดลงเกษตรกรไมเกดิแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสูภาคการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
T๓. สภาพแวดลอม และภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูงสงผลให 

เกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน  ภัยแลง อุทกภัย และโรค 

ระบาด สงผลตอผลผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

T4. ทัศนคติของแรงงานในวัยทำงาน ไมประสงคที่จะทำงาน 
T5. โครงสรางประชากรกลุมผูสูงอายุในระดับประเทศมีแนวโนม 
สูงขึ้นทำใหตองมีการเตรียมความพรอมในดานสวัสดิการ 
ของผูสูงอายุ เชน รายจายดานสุขภาพ เบี้ยยังชีพที่อยูอาศัย ฯ เปนตน 
T6. การแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลทำให

เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๘๐ 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดอางทอง ป 2565 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน 
“อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเขาสูมาตรฐาน พัฒนาดวยเทคโนโลยีเปนมิตรตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ 
1. สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพ 
2. กำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนดวย 

ระบบเทคโนโลยีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เปาประสงค  ตัวช้ีวัด  และคาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาดานที่ 1 การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 

x เปาประสงค   
เพ่ือสงเสริมผูประกอบการในดานการลงทุนและการประกอบการตลอดจนเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแขงขัน 

x ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย    
  มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 

x กลยุทธ / โครงการ     หนวย : ลานบาท 

กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2564(ถามี) 2565 2566 

กลยุทธที่ ๑ 
เพ่ือสงเสริมผูประกอบการ
ในดานการลงทุนและการ
ประกอบกิจการ ตลอดจน
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

• โครงการ.................. 

• โครงการ.................. 

 
 
 

 
 

 
 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการส งเสร ิมและพัฒนาดานการ
มาตรฐานเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
• โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค 
• โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารฐั ประจำจงัหวดัอางทอง 
• โครงการการแปรรปูสินคาเกษตร
อุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน  (OPOAI-C) 
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กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2564(ถามี) 2565 2566 

กลยุทธที่ ๒ 
บูรณาการกับหนวยงานใน
พ้ืนที่ในการพัฒนาธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

• โครงการ.................. 

• โครงการ.................. 

 

   

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

• โครงการคาใชจายในการพัฒนาและ
ผลักดันแผนระดับที่ 3 ของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง และบูรณา
การนโยบายเชิงพ้ืนที่ 

• โครงการคาใชจายในการจัดทำ
ฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือน
ภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
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0.0300 

 
 
 

0.0600 

 

 

0.0300 

 
 
 

0.0600 

โครงการอ่ืน ๆ 

• โครงการ.................. 

• โครงการ.................. 
 

   

 
2)  แนวทางการพัฒนาดานที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ 

สิ่งแวดลอม 

x เปาประสงค   
เพ่ือกำกับดูแลสถานประกอบการใหดำเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรม 

เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

x ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย    
สถานประกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกบัสังคมและสิ่งแวดลอม 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
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x กลยุทธ / โครงการ  

    หนวย : ลานบาท 

กลยุทธ โครงการ 
ปงบประมาณ 

2564(ถามี) 2565 2566 

กลยุทธที่ ๑ 

พัฒนาระบบกลไกในการ

กำกับดูแล

ภาคอุตสาหกรรมให

ดำเนินการตามกฎหมาย

อยางเครงครัด 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

• โครงการ.................. 

• โครงการ.................. 

   

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณกระทรวง  กรม 

• การรายงานตนเองของผูประกอบการตาม
แบบ รง.8 และ รง.9 ผานระบบของ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.รับผดิชอบ) 

• การติดตั้งเครื่องมือวัดอากาศ ณ บริเวณ 
โรงงานแลวสงขอมูลไปยังระบบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ) 

• การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม 
พ.ร.บ.โรงงานและ พ.ร.บ.อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ (ใชงบปกติ) 

 

 

 

  

กลยุทธที่ ๒ 
สงเสริมภาคอุตสาหกรรม
ใหมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 

• โครงการ.................. 

• โครงการ.................. 

   

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 

• โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
ลุมน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

• โครงการสงเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

• โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย
อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม 
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สวนที่ 4   ภาคผนวก 

4.1 โครงการแบบยอ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

1. ชื่อโครงการ 
 

โครงการ สงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั ้งโครงการหนึ ่งตำบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ เพื่อเสริมสรางใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญา
ทองถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของ
ทองถิ ่น เพื ่อผล ิตจำหนายส ู ตลาดผู บร ิโภค  ฉะนั้น 
โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สมอ. จึงเปนแนวทาง
ที ่สอดคลองและสนับสนุนในดานมาตรฐานและการ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากโครงการหนึ่งตำบล
หนึ ่งผลิตภัณฑ เพื ่อใหผลิตภัณฑเปนที ่ยอมรับและ
สามารถประกันคุณภาพใหกับผูบริโภค ซึ่งเปนแนวทาง
หนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑจากชุมชนสูตลาดผูบริโภคทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ 

 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ 
2. สนับสนุนให ม ีการกำหนดมาตรฐานผลิตภ ัณฑ  
ชุมชนโดยใชหลักการทางวิชาการที ่เหมาะสมสำหรับ 
สินคา OTOP 
3. สงเสริมและผลักดันให ส ินคา OTOP ไดร ับการ 
ร ับรองและแสดงเคร ื ่องหมายการร ับรองค ุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน ตลอดจนสามารถรักษาคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนสูการผลิตอยางยั่งยืน 
4. เพ่ือใหผูผลิตมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพให
เปนที่ยอมรับตามมาตรการเฝาระวังคุณภาพ 
5. เพ่ือพัฒนาและยกระดับสินคา OTOP เขาสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนและมาตรฐานอื่นๆ เชน มอก.  
6. เพ่ือบูรณาการระบบสารสนเทศสำหรับการดำเนินงาน
ดานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
7. เพื ่อผลักดันงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนสู
จังหวัด 
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

   4.1 เปนการสนับสนุนผูผลติรายยอยใหทำผลิตภัณฑท่ี
มีคุณภาพ และสนับสนุนดานการตลาดโดยการให
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เครื่องหมายรับรองซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับ
การผลิตตอไป 

 
   4.2 เปนการสนองตอบนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหผานการรับรอง
เพ่ือสามารถแสดงสัญลักษณ 
   4.3 เปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 
เพ่ือยกระดับใหมีการปรับปรุงการผลิตใหดียิ่งขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะ 
ในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทั่วประเทศ 
   4.4 เปนการสงเสริมดานการตลาด ใหเปนที่ยอมรับ
และเพ่ิมความเชื่อถือของผูซื้อในและตางประเทศ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 
รอยละ 80ของจำนวนผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของ
จังหวัดที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและไดรับการ
ตรวจรับรอง มผช.ตอจำนวนผลิตภัณฑที่ยื ่นขอรับการ
รับรองและไดรับการตรวจรับรองมาตรฐาน 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผูประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

  1. การใหการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
จำนวน 30 คำขอ (แผนการปฏิบัติงานตั ้งแตวันที ่ 1
ตุลาคม 2564 –  30 มิถุนายน 2565)                      
  2. การตรวจติดตามผลการรักษาคุณภาพมาตรฐาน 
จำนวน 9 ราย 
(แผนการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –30 
มิถุนายน 2565)                      
3. การสงเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 

๙. งบประมาณ จำนวน 213,300.- บาท ประกอบดวย 
- ค  าจ  าง เหมาบร ิการบ ุคคลธรรมดา จำนวนเงิน 
184,764.- บาท 
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- งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 28,536.- บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 

๑. ชื่อโครงการ 

 
โครงการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคจังหวัดอางทอง 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

การสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค
ของหน วยงานในส ั งก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวง
อุตสาหกรรมทั้งในสวนกลางและสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดซึ่งเปนตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในสวน
ภูมิภาคสามารถตอบสนองตอนโยบายของรัฐในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต  องการท ี ่ แท  จร ิ งของ
ผูประกอบการและประชาชนไดจึงตองสรางองคความรู
ใหกับผูประกอบการเพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนในการเขาสู ประชาคมอาเซียนดวยการ
สงเสริมและพัฒนาดานวิชาการกฎหมายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู จากการเสริมสรางประสบการณนอกสถานที่
ตลอดจนการสำรวจใหบริการขอมูลและคำปร ึกษา
แนะนำเพื ่อใหเกิดการสรางและถายทอดองคความรู
รวมกันซึ่งกำหนดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอางทองอัน
จะนำไปสูเปาหมายของการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรมใหแขงขันไดใน
ทุกระดับสามารถพรอมรับกับการแขงขันทางการคาและ
การลงทุนที่มีความรุนแรงมากขึ้นในภาวการณที่ประเทศ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการถูกกระทบจากมาตรการดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางไมเปนธรรมจากการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆและจากการที่ศูนยกลาง
อำนาจเศรษฐกิจที ่จะย ายมาอยู ท ี ่ เอเชี ยในอนาคต
อันใกลนี ้โดยการดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการจะ
สอดคลองกับนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจของ
ภ าคอ ุ ต ส าหกร รมของ ร ั ฐ บ าล ในกา รยก ร ะดั บ
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง
สงเสริมใหผูผลิตพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
พาณิชย ท ั ้ งในกระบวนการผล ิตและการออกแบบ
ผลิตภัณฑตามความตองการของผูซื้อและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดตลอดจนสงเสริมใหมีการสราง
ตราสินคา 
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๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

3.1 เพื่อพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
ประเทศรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด 

3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมและผูประกอบการในระดับจังหวัดในการ
ดำเนินธุรกิจเฉพาะทาง 

3.3 สงเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับ
จังหวัดใหมีโครงสรางการผลิตที ่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยางยั่งยืนโดยสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจใหมีผลิตภาพสูงขึ ้นลดการพึ ่งพา
เศรษฐกิจนอกประเทศในปจจุบันที่มีความออนไหวตอ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

3.4 สงเสริมการลงทุนในระดับจังหวัด 
3.5 ส  ง เสร ิมการผล ิตและการ ใช มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.)  

๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

4.1 สามารถพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
ของประเทศรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด
อางทอง 

4.2 สามารถให การส  งเสร ิมสน ับสน ุนและพ ัฒนา
อุตสาหกรรมและผู ประกอบการในระดับจ ังหวัดให ม ีขีด
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 

4.3 สามารถสงเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัดใหมีโครงสรางการผลิตที่สามารถรองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยางยั่งยืนดวยการบริหาร
จัดการธุรกิจใหมีผลิตภาพสูงขึ้น 

4.4 สามารถสงเสริมการลงทุนในระดับจังหวัดใหมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

4.5 ผ ู ประกอบการอ ุตสาหกรรมและผ ู  ผลิ ต
อุตสาหกรรมชุมชนใหความสำคัญและใชมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) ในการผลิตผลิตภัณฑมากขึ้นอันสงผลดีตอ
ลูกคาท่ีเปนผูอุปโภคบริโภคท้ังในและตางประเทศ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 

 

ตัวชี ้ว ัดระดับผลผลิต(Output) : ผู ประกอบการ
อ ุ ตสาหกรรมขนาดกลา งและขนาดย  อม ผ ู  ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมชุมชนและประชาชนผูสนใจทั่วไปในพื้นที่
จ ังหวัดอางทอง ไดร ับความรู ด านวิชาการกฎหมาย
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ประสบการณจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดรับบริการคำปรึกษาแนะนำเฉพาะราย 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ (Outcome) : ผูประกอบการ
อ ุ ตสาหกรรมขนาดกลา งและขนาดย  อม ผ ู  ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมชุมชนและประชาชนผูสนใจทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดอางทอง ที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
จะไดนำความรูประสบการณคำปรึกษาแนะนำและขอมูล
สารสนเทศที่ไดรับไปใชประโยชนรวมทั้งไดร ับขอมูล
สารสนเทศที่ตองการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยยกระดับ
ผูประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือ
รองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

8.1 ออกเยี่ยมเยียนพบปะผูประกอบการเพ่ือศึกษา
สำรวจและวิเคราะหศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
จำนวน 100 ราย 

8.2 จัดฝกอบรม/สัมมนาทางดานวิชาการกฎหมาย
และศึกษาดูงานจำนวน 100 ราย 

8.3ใหคำปรึกษาแนะนำเบื้องตนและเชิงลึกเฉพาะ
ทางในการออกเยี่ยมพบปะและใหคำปรึกษาแนะนำแก
ผูประกอบการณสถานประกอบการจำนวน 215 ราย 

8.4 ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกผู ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัดจำนวน 215 
ราย 

8.5 บริหารโครงการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
และติดตามประเมินผล 

๙. งบประมาณ ไดร ับจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2565               
จำนวน 375,000.- บาท ประกอบดวย 

-  จ ัดจ างเจ าหน าท ี ่ เพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิ งานในโครงการ                    
จำนวน 2 อัตรารวมเปนเงินจำนวน 360,000.- บาท 

- งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 15,000.-  บาท 
 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 

 

โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 
ประจำจังหวัดอางทอง 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

  รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยเขาสูโมเดล Thailand 
4.0 เพื ่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสู เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี
เปาหมายที่จะกระจายความเจริญสูภูมิภาค ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศตามโมเดล Thailand 4.0เพื่อปรับเปลี่ยนวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศใหทีโครงสรางเศรษฐกิจที่ดีและ
มีความสมดุลมากขึ้น สรางความแข็งแรงจากภายใน 
(Local Economy) เพื ่อเชื ่อมโยงกับเวทีเศรษฐกิจ
ระดับโลกผานกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลก คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุน
พัฒนา  เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให
ความชวยเหลือเงินทุนและเพิ่มชองทางการเขาถึงแหลง
เงินทุนใหกับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการตอยอดพัฒนา
ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยดำเนินงาน
ผานกลไกประชารัฐและความรวมมือจากหนวยงาน
สวนกลางและภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน      

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือดานเงินทุน
และเพ่ิมชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับเอสเอ็มอี
ที่มีศักยภาพ 
  2 .  เพ ื ่ อสน ับสน ุน  การส  ง เสร ิ มและพ ัฒนา
ผู ประกอบการใหมีศักยภาพและขีดความสามารถ
สูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนและดำเนินงานอื่นๆ ที่เปน
การแกไขปญหาและพัฒนาผูประกอบการตามที่คณะ
กรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  
  3. เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มชองทางการเขาถึงแหลง
เง ินท ุน รวมถ ึงสน ับสน ุน ส ง เสร ิม และพ ัฒนา
ผูประกอบการที่เปน นิติบุคคลใหมีศักยภาพและขีด
ความสามารถสูงขึ้น สามารถตอยอดพัฒนาธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

  1. เพ่ือชวยเหลือใหเอสเอ็มอีปรับตัวเขาสูยุค 4.0 ได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  2. เพื่อสรางเอสเอ็มอีที ่เขมแข็งบนฐานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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  3. เพื่อชวยใหเอสเอ็มอีเขาถึงแหลงเงินทุน และมี
ความสามรถดานการแขงขัน 

  4. เพื ่อบร ิหารจ ัดการกองทุนเอสเอ็มอีอย า งมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม และม่ันคง 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 

 

   1. อัตราการขยายตัวของรายไดเอสเอ็มอีที่ไดรับ
เงินกูจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 10 
   2. สัดสวนของเอสเอ็มอีที่ลงทุนดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลตอเอสเอ็มอีที่ไดรับเงินกูจากกองทุนพัฒนาเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐ ไมนอยกวารอยละ 10 
   3. อัตราผลิตภาพที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยของเอสเอ็มอีไดรับ
เงินกูจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม
นอยกวารอยละ 15 
   4. สัดสวนของเอสเอ็มอีที่ไดเงินกูตอเอสเอ็มอี
เปาหมายตามแผนประจำปของกองทุน ไมนอยละ 80 
   5. ปริมาณวงเงินสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติของ
กองทุนตอวงเงินสินเชื่อเปาหมายตามแผนประจำป
ของกองทุนไมนอยกวารอยละ 80 
   6. สัดสวนของเอสเอ็มอีที่ไดรับเงินกูเพ่ือผลิต
สำหรับการสงออกตอเอสเอ็มอีที่ไดรับเงินกู ไมนอย
กวารอยละ 10 
   7. ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุน                
โดยกระทรวงการคลัง อยูในระดับคะแนนไมต่ำกวา 
4.0 ในทุกมิติ 
   8. อัตราการพิจารณาสินเชื่อ (อนุมัติ/ไมอนุมัติ) ไม
นอยกวารอยละ 90 
   9. สัดสวนของลูกหนี้ที่ชำระคืนเงินตนเมื่อครบ
กำหนดชำระคืน ไมนอยกวารอยละ 80 
 10. อัตราหนี้คางชำระตอเงินตนคงเหลือ ไมเกินรอย
ละ 15 
 11. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมนอยกวารอย
ละ 85 
 12. จำนวนคำขอที่ใชระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อเกิน
จากเกณฑมาตรฐาน ไมเกินรอยละ 10 จากคำขอ
ทัง้หมด 
 13. จำนวนคำขอที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อที่ใชระยะ 
เวลาการเบิกจายเงินเกินจากเกณฑมาตรฐานไมเกิน
รอยละ 10 จากคำขอทั้งหมดตามเงื่อนไขของกองทุน 
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๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็น
พัฒนา 
- พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบนประเด็นพัฒนา 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผูประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

  1. รับสมัครผูยื่นคำขอกูเงินพิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องตนของผูยื่นคำขอกูเงิน                          

  2. คียขอมูลเขาสูระบบ SSRC 
  3. ลงพ้ืนที่รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
  4. นำเสนอขอมูลผูยื่นคำขอกูเงินตอ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำจังหวัด
อางทอง เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติผูกู 

  5. สงเอกสารพรอมใบสมัครให ธพว.ประจำจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   คำขอกูเงิน                       

  6. ทำเอกสาร นท. 6 สง ธพว. เพื่อดำเนินการทำ
สัญญาเพื่อเบิกจายเงินตามเงื่อนไข (กรณีผานการ
อนุมัติ) 

  7. ทำหนังสือแจงผลการพิจารณาอนุมัติตอผูยื่นคำ
ขอกูเงิน ทั้งผูที่ผานการอนุมัติ และไมผานการอนุมัติ 

  8. รายงานขอมูลการอนุมัติตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

๙. งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 263,810.- บาท ประกอบดวย 
- คาจางบุคลากร   จำนวนเงิน 180,000.- บาท  
- งบดำเนินงาน     จำนวนเงิน 83,810.- บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 

 

โครงการ การแปรรูปสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 1 
จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

ปจจุบันเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดทั้งโอกาสและความ

ทาทายของประเทศไทย ทั้งในสวนภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผูประกอบการและประชาชนผูมีสวนไดเสียในการรวมกัน

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศในยุคที่มีการแขงขัน

สูงใหเกิดการพัฒนาเพิ ่มขีดความสามารถ  ในการ

แขงขันทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย 

Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลไดใชโอกาสดังกลาวใน

การปร ับเปลี ่ยนกำหนดเปนแนวทางในการพัฒนา

ประเทศตามย ุทธศาสตร ชาต ิ  20 ป  ซ ึ ่ งนโยบาย 

Thailand 4.0 มุงการสรางความสามารถในการแขงขัน

ของอ ุ ตสาหกรรมหล ั กท ี ่ ม ี ความสอดคล  องกั บ

ความสามารถของประเทศไทยและความตองการของ

ตลาดโลก และมีกลไกประชารัฐเปนกลไกขับเคลื่อน

จากนโยบายดังกลาว ภาคเอกชนและประชาชนตอง

ปรับตัว เพื่อใหสามารถแขงขันไดซึ่งภาคการเกษตรของ

ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ เนื่องจากประชาชนสวนใหญกวารอยละ 45 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประเทศไทยมีความ

ไดเปรียบในสภาพภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ แตการผลิตในภาคการเกษตรยังขึ้นอยูกับฤดูกาล

และผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ลนตลาดทำใหมีราคาตกต่ำ 

สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอคนตอปคอนขาง

ต่ำ สวนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรขาดความรูในดานการ

รักษาคุณภาพหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ

สรางมูลคาเพิ ่ม ใหเปนสินคาอุตสาหกรรมเกษตรที่มี

มูลคาสูง ปลอดภัยและไดมาตรฐานเพื่อดำเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลปจจุบัน ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ผล ิตผลทางการเกษตรของประเทศและกระทรวง

อุตสาหกรรมเปนเจาภาพในการพัฒนาและยกระดับ

สินคาเกษตรใหกับกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน

การเกษตรในลักษณะของฝากและของท ี ่ระล ึก ที่

เชื่อมโยงกับภาคการผลิต ภาคการทองเที่ยวของจังหวัด 

รวมทั้งสามารถใหวิสาหกิจชุมชนหรือ SMEs คนตัวเล็ก 
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สามารถใช นวัตกรรมและเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลในการ

สรางสรรคคุณคา (Value) ของสินคาและบริการ รวมถึง

สามารถใช ช  องทางการตลาดออนไลน   หร ือ E-

Commerceเชื่อมโยงการคาขายสูสากลโดยที่ไมตองผาน

พอคาคนกลาง เพื่อใหผู ประกอบการ SMEsคนตัวเล็ก

และวิสาหกิจชุมชนไทยที่กระจายอยูทั่วประเทศมีความ

เขมแข็ง มีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาและ

สามารถแขงขันไดในระดับสากล มีรายไดเพิ่มขึ้น และ

มีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีตอไป ตลอดจนสามารถเปนกลุม

เกษตรกรตนแบบ และเกิดเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง ที่

สามารถเปนแหลงเรียนรูและชวยพัฒนาเกษตรกรราย

อ ื ่ นต อ ไป ในป  งบประมาณพ .ศ . 2565 สำน ักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง เปนจังหวัดหนึ ่งที ่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการแปรรูปสินคา

เกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province 

One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)ขึ้นเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ซึ่งเปน

ประชาชนสวนใหญของประเทศผานการสรางความ

ตระหนักสรางองคความรู เรื ่องการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับผลิตผลทางการเกษตร การสรางผลิตภัณฑ

ตนแบบ การสรางผูประกอบการขนาดยอมรายใหมให

กระจายอย ู ท ั ่วท ุกภ ูม ิภาคของประเทศ เพ ื ่อให

เกษตรกรฐานรากใหมีความภาคภูมิใจและมีความ

เปนอยูที่ดีข้ึนอยางม่ันคง มั่นคั่ง อยางยั่งยืนสืบไป 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1. เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรไทยใหมี
ความมั่นคงดานอาชีพและมั่งคั่งดานรายไดอยางยั่งยืน 
2. เพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มผลิตผลทางการเกษตร (Value 
Added) ใหกับเกษตรกรในกลุมวิสาหกิจชุมชน/ 
กลุมชุมชนการเกษตร/สหกรณการเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทั้งดานการผลิตการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑมาตรฐานผลิตภัณฑรวมทั้ง
การตลาด 
3. เพ่ือเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R&D) 
มาสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรอยาง
เปนรูปธรรม 
4. เพื ่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู นักธ ุรกิจ
เกษตร/Start Up/SMEs คนตัวเล็ก 
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๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

ผลผลิต 
1. เกษตรกรกลุมเปาหมาย (กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจ
ช ุมชนการเกษตร/สหกรณ การเกษตร )เข าร  วม
โครงการฯไดรับองคความรูดานการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานการตลาดและ
การบริหารจัดการองคกรจังหวัดละ 30 ราย 
2.ผล ิ ตภ ัณฑ ต  นแบบท ี ่ ไ ด  ร ั บการพ ัฒนาด  าน
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑดวย MINI ITC/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑจังหวัดละไมนอยกวา 4 ผลิตภัณฑ) 
ผลลัพธ 
เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนามีรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 6 ตอป 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนามีรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 6 ตอป 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นพัฒนา 
- พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบนประเด็นพัฒนา 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผูประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

1. จัดฝกอบรมเกษตรกรกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสราง
ความรู ด านการสรางมูลคาเพิ ่มใหกับผลิตผลทาง
การเกษตรมาตรฐานผลิตภัณฑการตลาด (ทั้ง Online 
และ Offline) การบริหารจัดการองคกรสูความยั่งยืน 
(2 วัน 1 คืน) 
2.พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตนแบบดวย MINI 
ITC ใหกับกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯรวมทั้งให
ความรูดานการมาตรฐานผลิตภัณฑและการตลาด 
3.ฝกอบรมใหคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรใหมเปนนักธุรกิจเกษตร/ Startup/ 
SMEs คนตัวเล็ก 

๙. งบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2565               
จำนวน 222,400.- บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 

 

โครงการ คาใชจายในการพัฒนาและผลักดันแผน
ระดับท่ี 3 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง
และบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

การบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐแนวใหม   ให

ความสำคัญกับการจัดทำแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให

หนวยงานมีเครื ่องม ือในการวางกรอบและกำกับ

ต ิดตามการดำเน ินงานให  เก ิ ดผลส ัมฤทธ ิ ์ ตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 วันที ่ 30 เมษายน 2562 

มาตรา  4 “มาตรา  16 ให ส  วนราชการจ ั ดทำ

แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปน

แผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผน

แมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง

ตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และ มติ ครม. เมื่อ

ว ันท ี ่  12 มีนาคม 2562 ให หน  วยงานของรั ฐ

ดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการขอมูลที่

เกี ่ยวของ สำหรับการจัดทำตัวชี ้ว ัดของแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่อประโยชนในการติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ แผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

โดยให หนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใน

ความรับผิดชอบตามนัย มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 

2560 ให สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศใช

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยใหระบุสาระสำคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ

รายไดและรายจายและทรัพยากรอื ่น ที ่จะตองใช  

เพื่อใหหนวยงานมีแผนและเปาหมายการดำเนินงาน

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เชน Thailand 

4.0 และหนวยงานในสังกัดสามารถนำแผนไปปฏิบัติ

โดยใช  เป นกรอบแนวทาง การดำเน ินงานของ 

หนวยงาน และประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปของหนวยงานใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน 
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นำไปสู การกำหนดแผนงานที ่ถูกตอง รวมทั ้งการ

กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนปฏิบัติการดาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 

แ ล ะ ห น  ว ย ง า น ส  ว น ก ล า ง ใ ห  ส อ ด ค ล  อ ง กั บ

สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1. เพื่อผลักดันแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 

2563 – 2565) ของกร ะทร ว ง อ ุ ต ส าห ก ร ร ม 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ไปสูการปฏิบัติ  

2. เพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาลและสภาพแวดลอมใหมที ่สามารถ

นำไปใชเปนกรอบในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

3.เพื ่อใหสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทองมี

กรอบการดำเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ

จังหวัดและกลุมจังหวัด 

4.เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ไปใชเปน

กรอบในการจัดคำของบประมาณ และใชเปน กรอบใน

การดำเนินงานตอไป 

๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

ผลผลิต 

  มีแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
จำนวน 1 แผน 

ผลลัพธ 

นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ไดรับการนำไปปฏิบัติ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 

 

-กรอบแนวทางในการดำเนินงาน และกรอบการจัดทำ

งบประมาณประจำป 

- แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็น
พัฒนา 
- พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล 
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มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบนประเด็นพัฒนา 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผูประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
 

๗. ระยะเวลา พฤศจิกายน 2564 ถึง มิถุนายน 2565 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

1. การจ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก ารด านการพ ัฒนา

อุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

2.การประชุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเพ ื ่อช ี ้แจงแผนงาน

โครงการและจัดทำตัวช ี ้ว ัดด านงบประมาณของ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง  

3.การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางกายภาพ   

๙. งบประมาณ 30,000.- บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมนโยบายและแผนงาน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 

 

โครงการ คาใชจายในการจัดทำฐานขอมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง มี

หนาที่ศึกษา วิเคราะห สภาวะอุตสาหกรรม เพ่ือจัดทำ

นโยบาย และแผนยุทธศาสตรที่ซัดเจนและสามารถ

นำไปปฏิบัติได รวมถึงสงเสริมพัฒนาการลงทุนและ

เพ ิ ่ มข ี ดความสามารถ  ของการประกอบการ

อุตสาหกรรมภายในจังหวัด และพัฒนาฐานขอมูล

อุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและใหบริการแกภาครัฐ 

และภาคเอกชน จากสภาวะการแขงขันในระดับสูงและ

สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลให 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมตองทันตอสภาวการณที่

เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั ้น การพัฒนาและ

บริหารจัดการ ฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมอยางทับ

ทวงที รวมถึงการจัดทำฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมที่

ถูกตองและทันสมัย จะเปนการชวยชี้นำแนวทางและ

เตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได ดังนั้นขอมูล

ภาคอุตสาหกรรม จึงมีความจำเปนอยางยิ่งตอผูลงทุน

เพื่อใชในการตัดสินใจและเปนขอมูลสำหรับภาครัฐ

และภาคเอกซนในการใช จ ัดทำนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร ประกอบกับจังหวัดตองมีการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาระบบขอมูลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปรับ

โครงสราง ระบบงานพื ้นฐานใหเอ้ือตอการพัฒนา

จังหวัด ปจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งที่ทุกจังหวัด

ตองเรงรัดใหเกิดขึ้น คือ การรายงานขอมูลเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกตองแมนยำ 

สามารถรายงานอย างรวดเร ็วท ันต อการใช งาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ซึ่งเปน

ต ัวช ี ้วัดภาวะเศรษฐก ิจท ี ่สำค ัญ โดยสำน ักงาน

คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ไดพิจารณาเห็นควรใหมีการปรับเปลี ่ยน

กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยให

ทุกจังหวัดดำเนินการจัดทำดวยตนเอง ภายใตความ

รวมมือของทุกสวนราชการที่จะตอง สนับสนุนขอมูล

พื้นฐาน และประมวลตามดวยแนวคิดที่สอดคลองกับ

ระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล เพื ่อให
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จ ังหว ัดม ีข อม ูลภาคอ ุตสาหกรรมที ่ เป นไปตาม

สภาวการณ  ปจจุบัน และสามารถนำขอมูลไปเปน

แนวทางในการกำหนดทิศทาง หรือชี้นำแนวทางเตือน

ภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการประกอบการที่

ปลอดภัยและ ประสบผลสำเร็จอยางสูงสุดแกผู ลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมือง

แรและเหมืองหิน ที่จังหวัดตองดำเนินการจัดทำขอมูล

แบบทางตรง  ตาม  ข  อกำหนดของสำน ั กงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงซาติ 

(สศช.) รวมถึงขอมูลเพื่อใชในการ ตัดสินใจลงทุนใหแก

ภาคเอกชน และเป นประโยชนแก ภาคร ัฐ ภาค

การศึกษา รวมถึงผูสนใจ จึงไดจัดทำโครงการจัดทำ

ฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมเพื ่อการชี ้นำเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1. เพื่อใหจังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมมีขอมูล

ภาคอุตสาหกรรมที่เปนไปตามสภาวการณปจจุบัน 

และ สามารถนำไปเปนแนวทางหรือชี้นำและเตือนภัย

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( GPP ส า ข า

ภาคอุตสาหกรรม และสาขา เหมืองแร และเหมืองหิน) 

ที่นำไปกำหนดแผนยุทธศาสตรและผูประกอบการใช

ประกอบการตัดสินใจลงทุน  

2. เพื่อใหมีรายงานการศึกษา วิเคราะห และติดตาม

สถานการณ ที ่มีผลกระทบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

คาดการณ  แนว โน  ม  และการ เต ื อนภ ั ยภาวะ

อุตสาหกรรมสาขาที่สำคัญเปนปจจุบันภายในจังหวัดที่

ผูประกอบการใช ประกอบการตัดสินใจลงทุน  

3. เพ ื ่ อให ผ ู ประกอบการหรื อผ ู  ใช ข อม ูลด  าน

อุตสาหกรรมภายในจังหวัด มีขอมูลที่มีความถูกตอง 

ทันสมัย ครบถวน และเชาถึงไดสะดวก 

๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

ผลผลิต 

1. มีขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม GPP 2 สาขา ที่สามารถ

นำไปประมวลเปน GDP ในระดับประเทศ  

2. มีขอมูลการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน 

2 ฉบับ  
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3. มีรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนเปนรายเดือน 

12 รายงาน 

4. มีขอมูลการรายงานชี้นำเตือนภัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม รายไตรมาส 4 ฉบับ 

ผลลัพธ 

ผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
เกี่ยวกับแร วิสาหกิจชุมซน ประซาซน หนวยงาน 
ภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของ สามารถใชฐานขอมูล
ดานอุตสาหกรรม ขอมูลชี้นำและเตือนภัยทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบทวิเคราะหสภาวะ
อุตสาหกรรม ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุน
และดำเนินกิจการ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง มีฐานขอมูล

สารสนเทศดานอุตสาหกรรมที่เปนไปตาม สภาวการณ

ปจจุบัน ทันสมัย และเปนหนวยงานหลักในการให

ขอมูลและแนะนำแนวทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึง

การ ชี้นำเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ

จังหวัด 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็น
พัฒนา 
- พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล 
 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบนประเด็นพัฒนา 

-เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย
ยกระดับผูประกอบการ SMEs ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

1. จัดทำขอมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ใน
ระดับจังหวัด 
2. จัดทำขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม GPP สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแรและเหมืองหิน
โดยตองดำเนินกิจกรรมยอยดังนี้ 
- จัดทำขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม GPP สาขาอุตสาหกรรม 
และสาขาการทำเหมืองแรและเหมืองหิน 
3. จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน
ระดับจังหวัด โดยดำเนินกิจกรรมยอย ดังนี้  



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๐๐ 

- รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 
เดือน (งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใชในการ สำรวจ
วิเคราะหขอมูล และจัดทำรายงาน)  

- รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน 
(งบประมาณที่จัดสรรสำหรับใชในการ วิเคราะหขอมูล 
และจัดทำรายงาน) 
 

๙. งบประมาณ 60,000.- บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมนโยบายและแผนงาน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 
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๑. ชื่อโครงการ 

 

โครงการ การบริหารจัดการลุมน้ำและวางระบบ        
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 

 

 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) ที่เนนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนใหสอดคลอง
กับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการพัฒนาใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เนนการใช การ
รักษา และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล มีศักยภาพและ
ยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

1.เพ่ือพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
ยกระดับเปนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพมาดำเนินการกับสถานประกอบการ และ
การบริหารลุมน้ำในจังหวัด 

2.เพ่ือเปนการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม การปลอย
ของเสียลงสูแมน้ำลำคลองในพ้ืนที่ 

3.เพ่ือใหสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุมน้ำ
สำคัญมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการจัดเก็บขอมูล เพ่ือการวางแผนเฝาระวัง 
ปองกันและแกไขปญหาน้ำเสียในแมน้ำสายสำคัญ 
รวมกับสมาชิกเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม 

4.เพ่ือกระตุนใหเกิดการเฝาระวังการเกิดผลกระทบ
ดานมลพิษของสถานประกอบการที่มีตอชุมชนอยาง
ตอเนื่อง โดยสมาชิกเครือขายฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ในพ้ืนที่ 

5.เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมของจังหวัดรายเดิมและรายใหมและผูมี
สวนไดสวนเสียและสมาชิกเครือขายอุตสาหกรรมรักษ
สิ่งแวดลอม ใหสามารถบริหารจัดการเครือขายอยาง
เขมแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกตอภาค 

อุตสาหกรรม 

6.เพ่ือสงเสริม พัฒนาดานวิชาการหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมและระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปน
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ระบบใหสถานประกอบการและรักษาสมาชิกเครือขาย
อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ไดทำงานรวมกัน 
ใกลชิดกันมากข้ึน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธของโครงการ 

 

 

ผลผลิต 

     สถานประกอบการนำระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมมาใชในสถานประกอบการและผานเกณฑ
มาตรฐานรายใหม  1 ราย 

ผลลัพธ 

1. สถานประกอบการมีแผนการปองกันและ 

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

2. สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิม
รักษา 

ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในองคกร 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 

 

 

1.สถานประกอบการสามารถนำระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมมาใชในสถานประกอบการและผานเกณฑ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มีความโปรงใส ตรวจสอบได
กับภาคประชาชน 

2.มีสถานประกอบการนำระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอมมาใชในสถนประกอบการและผานเกณฑ
มาตรฐานรายใหมเพ่ิมข้ึน 

3.สถานประกอบการมีแผนการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม รวมกับสมาชิกเครือขาย
อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม 

4.สถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดิมรักษาระบบ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในองคกร 

5.สมาชิกเครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดไดรับการพัฒนา 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดประเด็น
พัฒนา 
- พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคงและเปนสุข 
- สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบนประเด็นพัฒนา 

-การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุมน้ำเจาพระยา/ปา
สัก ในกลุมภาคกลางตอนบน อยางสมดุลและยั่งยืน 

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๐๓ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 

 

 

 

 

 

1.ดำเนินการจัดเก็บวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
บริเวณลุมน้ำสายหลัก ลำธาร คูคลอง และบึงที่สำคัญ
ในพ้ืนที่ 

2.จัดชี้แจงทำความเขาใจหลักการสรางความยั่งยืน
ของสถานประกอบการกับชุมชน เครือขาย
อุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย
อ่ืน ๆ ในพื้นที่ดวยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
ดำเนินการตรวจประเมินฯ 

3.จัดกิจกรรมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประชาชน เครือขายอุตสาหกรรมรักษสิ่งแวดลอมและ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค
และสงเสริมการใชระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการ 

๙. งบประมาณ 23,000.-บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบ 

 

กลุมโรงงานอุตสาหกรรม 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 หนาท่ี ๑๐๔ 

4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. แผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง ป 2565 
 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565)ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ป  2561 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดอางทอง ป 2565 

วิส
ัยท

ัศน
 ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0    

เพิ่มมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ใหเติบโตไมนอยกวา
รอยละ 4.6 ภายในป 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

รอยละ 2.5 ภายในป 2565 

 

อางทองเมืองนาอยู นาเท่ียว 
แหลงผลิตสินคาเกษตรและ

อาหารปลอดภัย 

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

เขาสูมาตรฐาน พัฒนาดวย

เทคโนโลยีเปนมิตรตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอม” 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
  

ดา
นท

ี่ 1
 การเสริมสรางศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและ
เขมแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 
 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
  

ดา
นท

ี่ 2
 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนให

เอื้อตอการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสรางศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

 
 

-พัฒนาผลิตภัณฑสูระดับ
มาตรฐานสากล 

 
 

การเสริมสรางศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
  

ดา
นท

ี่ 3
 การสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

การสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดลอม 

 
-พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคม

มั่นคงและเปนสุข 
-สงเสริมการทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม 

 
การสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดลอม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒ

นา
  

ดา
นท

ี่ 4
 

การพัฒนาสมรรถนะองคกร
เพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองคกร
เพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 
 
 

 

 

 

 4.3 ขอมูลสรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา

จังหวัดดอางทอง  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอจ.อางทองไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนา

จังหวัดอางทอง   

 4.4 ขอมูลสรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพ.ศ. 2564 

 สอจ.อางทอง ไดดำเนินการเปนไปตามแผนที่ไดวางไว 

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


