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  การจัดท าคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนี้เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
(1) การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด (3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัด      
(4) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด (5) การจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวัด โดยผลจากการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชนและระดับสังคม นอกจากนี้การด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยการท่องเที่ยวจะเข้าไปกระตุ้นให้เกิด
การเจริญเติบโตทางรายได้ทั้งในทางตรงจากทุกกิจกรรมของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นและสร้างรายได้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนไม่ว่าจะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือผู้จัดงานสัมมนา อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างรายได้ในทางอ้อมผ่านการบูรณาการกับการกีฬาคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
เล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่อธิบายขั้นตอนในการสร้างแผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สามารถน าแผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งในระดับนโยบายและระดับหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติตามแต่ละ
บทบาท หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายใต้กรอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด อันจะน า ไปสู่การก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับจังหวัดและระดับประเทศเพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน อย่างแท้จริง” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางนโยบาย
และแผนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ให้บรรลุวิสัยทัศน์              
และเป้าประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
อ่างทอง ในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี 2560 - 2564 โดยมีผลสรุป ดังนี้ 
1.  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจังหวดัอ่างทอง  พบว่า  จังหวดัอ่างทองมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว  จดุแข็งจุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค  ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment)   
จุดแข็ง (Strength) 

๑. มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกินที่สมบรูณ์เป็นเอกลักษณ์  “อ่างทองเมืองแห่ง
อาหารของชาติ” 

๒. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนาโดยมีวัดที่เก่าแก่มากกว่า200วัดและมี
หมู่บ้านท ากลองส่งออกระดับนานาชาติ  

๓.  กิจกรรมการท่องเที่ยวทางกีฬาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยแสดงให้เห็นถึง 
ความคุ้มค่าของเงินที่ต้องจ่าย 

๔. มีเครือข่ายองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ประชาสังคม  และองค์กรชุมชนในระดับ
นโยบาย  และเชื่อมโยงพ้ืนที่  เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ขาดการบูรณาการระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในการก าหนดทิศทางการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
๒.  ขาดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรการท่องเที่ยว 
๓.  ขาดระบบการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  ครบถ้วน ทันสมัย   ส าหรับ

การเตรียมความพร้อมและเป็นทางเลือกในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 
๔.  โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
๕.  ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นผู้ประกอบการรายย่อย  ขาดความรู้  

ความช านาญด้านการตลาดแบบมืออาชีพ 
๖. การบริการขนส่งนักท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง  ครบวงจร   

 
 
 
 
 
 
 



 
สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) 
  โอกาส (Opportunity) 

การท่องเที่ยวถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
2. แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับชาติให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในทุกมิติ 

  3. ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนไทย 
4. กลุ่มผู้สูงอายุจ านวนเพิ่มมากขึ้น  และเป็นฐานตลาดการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
5. สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของคนไทย 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม  ( Threats) 
๑.  วิกฤตความแปรปรวนทางธรรมชาติ 
๒.  การเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
๓.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยว 
๔.  เศรษฐกิจมหภาคอยู่ในภาวะถดถอย  เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
๕. ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ท าให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา หลักการและเหตุผล  

การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ท าให้แต่ละ
ประเทศให้ความส าคัญและหันมาใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    
เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน  ต่างก าหนดกลยุทธ์    
ทางการตลาดเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพ่ิมมากขึ้น ภารกิจด้านการท่องเที่ยว
จึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาของประเทศต่างๆจึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ    
ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว       
จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง 

ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษา
เสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการท่อ งเที่ยวแห่งชาติ               
ได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพ่ือเป็นแผนหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากข้อมูล            
สถิติจ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว ของ UNWTO ปี 2559 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ       
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จ านวน 32.6 ล้านคนเป็นล าดับที่ 9 ของโลก และ มีรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ จ านวน 49.9 พันล้านบาท เป็นล าดับที่ 3 ของโลก (UNWTO, 2017) ถึงแม้จะประสบ
ความส าเร็จในแง่ของจ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ พบว่า       
ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นได้      
จากตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel and 
Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic Forum หรือ WEF โดยในปี 2560
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในอันดับ 34 จาก 134 ประเทศทั่วโลก โดยตัวชี้วัด
ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจเป็นจุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย รองลงมาคือ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมการเปิดรับนานาชาติ        
ความมั่นคงปลอดภัย ตามล าดับ (World Economic Forum,2017)ประเด็นส าคัญที่ควรจะมีการพิจารณา
คือการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเดินมาถูกทิศถูกทางแล้วหรือไม่ และจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
ได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะประสบภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว    
ของประเทศ แต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว นักท่องเที่ยวก็ยังกลับมาเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงถึง        
ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวมีต่อเมืองไทย ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ราคาถูก การท่องเที่ยวไทยยังมีปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การกระจุกตัว             
ของนักท่องเที่ยว ความไม่พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
ของนักท่องเที่ยว ทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งรวมถึง
ปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ ความล้าสมัยของ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็นต้นดังนั้นหากประเทศไทยยังจ าเป็นต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยว



เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจหลักให้กับประเทศรวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานเพ่ือช่วยเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยแล้วควรจะมีการทบทวนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือเป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
ต่อไป(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)   

จากสาเหตุดังกล่าว ประเทศไทยจึงปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยส านักรัฐมนตรี มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังนี้ 
1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
1.4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังนี้ 

2.1)ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
2.6) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคการเมืองและพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 

3 )  แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  2  ( พ . ศ .  2560 - 2564)  โ ด ย
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มียุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้าในระดับนานาชาติไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และ ยั่งยืน 

3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

3.3)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 

3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 



 
หากพิจารณาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเห็นได้ว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับสูง           

อันเนื่องมาจากความหลากหลายของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชี วิต 
โดยเฉพาะในภูมิภาคกลาง ซึ่งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและทางน้ า รวมถึงวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่มักถูกกล่าวถึงในประเด็น      
ความน่าสนใจและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรีและอ่างทอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดโดย ในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาจ านวน 7,204,278 คน รองลงมาคือจังหวัดนนทบุรี มีนักท่องเที่ยวจ านวน 2,080,345 คน 
จังหวัดปทุมธานีมีนักท่องเที่ยวจ านวน 1,888,184 คน จังหวัดอ่างทองมีนักท่องเที่ยวจ านวน717,414คน 
และจังหวัดสิงห์บุรีมีนักท่องเที่ยวจ านวน 510,083คน ตามล าดับ      (กรมการท่องเที่ยว,2560)  

 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จ านวนสถิติของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวในจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรีและปทุมธานี แต่ในส่วนจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวก็
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอ่างทอง ซึ่งก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ เนื่องจากจังหวัดอ่างทอง มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม  อีกทั้งยังมีความ
โดดเด่นในด้านรสชาติของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น อาทิ ก๋วยเตี๋ยวผัดไท และผักสดชนิดต่างๆ
ตลอดจนปลาน้ าจืดจากแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นต้น  

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
อ่างทองรวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด อ่างทองด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ให้ค าปรึกษาแนะน า และสนับสนุน
ด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยว       ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จึงเห็นควรจัดท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และแผนและนโยบาย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด อ่างทองได้อย่างชัดเจน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับชาติ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ แผนภาพกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวิสัยทัศน์ 

ทบทวนพันธกิจ 

ระดมความคิดเห็น/ 
สร้างการมีส่วนร่วม 

SWOT Analysis 

คณะท างานร่างแผนพัฒนาการ
ท่องเท่ียวจังหวัดอ่างทอง 
ปี 2560-2564 

คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวจังหวัดอ่างทอง  
ประกอบด้วย  หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ประชาชน  ชุมชน  
ภาคีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
- แหล่งท่องเที่ยว 
- การบริการท่องเที่ยว 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
- สิ่งอ านวยความสะดวก 
- การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 
- ทรัพยากรบุคคล 
- การบริหารจัดการ 
- รูปแบบ/กิจกรรมการท่องเที่ยว 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
- การเมือง 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- เทคโนโลย ี

 

 

 

ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
ปี ๒๕60–๒๕64 

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 
(Key Success Factors: KSF)  
และตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
(Key Performance 
Indicators:KPI) 

จัดท าข้อเสนอโครงการ
รูปแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ 

(Logical Framework) 

เวทีระดมความคิดเห็น 
- คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัด 

การน าไปปฏิบัติ 

 

การประเมินผล 

 

ข้อก าหนดเบื้องต้น 
- นโยบายรัฐบาล 
- แผนพัฒนาฯ 
- มติครม.และกฎหมายต่างๆ 
- นโยบายระดับภาค ระดับ

จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

การประเมินและคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน 

การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ     

(Feasibility Studies) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
ปี 2560–2564 



๑.๓ วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2560 – 2564   ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล (Database) ในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว    

จังหวัดตรังจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ทันสมัย ครบถ้วน 
และถูกต้อง ประกอบด้วย 

  ข้อมูลเชิงนโยบาย 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ค าแถลงของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับด้านการท่องเที่ยว 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. ) 
 แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เขต 
 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
 ภายใต้ดัชนีระดับการแข่งขันการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง พ.ศ. 2560-
2564 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2560-2564 

ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 
ได้แก่ ที่ตั้งและขนาดอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เขตการ
ปกครอง ประชากร การศึกษา ศาสนา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้หลัก สินค้าหลัก การ
ใช้ พ้ืนที่ แ ละการถื อครองที่ ดิ น  ไฟ ฟ้า  ประปา  การ เ งิ น การธนาคาร  และ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง 
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รูปแบบ/กิจกรรม

การท่องเที่ยว เทศกาลการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ปฏิทินกิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด และของฝาก เป็นต้น 

- บริการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การบริการขนส่งและอ านวยความสะดวกใน
การเข้าเมืองทางบก  บริการที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก บริการน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และบริการสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว จุดบริการ Free Wi-Fi เป็นต้น 

- อัตลักษณ์วิถีไทยของจังหวัด 
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว 
- เครือข่ายความร่วมมือและภาคีการท่องเที่ยวจังหวัด 



- ผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา และแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

- การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
- สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบด้วย จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ระยะเวลาท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ไป จุดประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยว การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อครั้ง และรายได้จากการท่องเที่ยว   

- ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
๒) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ท าหน้าที่การ

รวบรวมปัญหา/ความต้องการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดอ่างทอง และข้อมูล
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง 

๓) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง และภาคีที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคปัญหาของการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 พร้อมการวิเคราะห์เพ่ือประเมินศักยภาพการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

4) ประเมินและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
อ่างทอง พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทาง (Strategy 
Formulation) เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆบรรจุลงในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 

5) จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยผ่านกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Feasibility Studies) และก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor : KSF) และ
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) ภายใต้กรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการใน
รูปแบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) 

6) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด อ่างทอง พิจารณาร่างแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 ในทุกมิติการพัฒนาภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 

7) การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยกระบวนการด าเนินงาน ( Implementation Process)                  
ซ่ึงรายละเอียดประกอบด้วย 

๗.๑) การจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่เก่ียวข้องเข้าสู่กระบวนการด าเนินงาน 
๗.๒) กระบวนการที่ก าหนดไว้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และตามแนวทางที่องค์กรต่างๆให้

การรับรอง 
๗.๓) การปฏิบัติงานตามแผนฯเป็นไปตามผลงาน หรือผลผลิตที่ก าหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 
 
 



๗.๔) ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานตามแผนฯตอบสนองตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนา        
การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองประจ าปี 2560 – 2564  ก าหนดไว้ 
 

 

 
 
 
 

  ทั้งนี้ การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสู่
การปฏิบัติอยู่ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๘) การติดตามประเมินผล โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
  ๘.๑) ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล 

๘.๒) ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ซึ่งให้ความส าคัญในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

- การใช้ทรัพยากร (INPUT) เป็นไปตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
- การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนหรือกระบวนการ (PROCESS)  ที่ก าหนดไว้ 
- การพิจารณาผลงาน (OUTPUT) ว่ามีปริมาณ/คุณภาพ และเงื่อนไขเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
- การติดตามผลลัพธ์ (OUTCOMES)ว่าได้รับการยอมรับ และตอบสนองตามเจตนารมณ์

ที่ก าหนดไว้ 
๘.๓) การปรับปรุงแก้ไข (Take Corrective Action) คือ การน าข้อมูลที่ได้จากการ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด ในการหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด 

๘.๔) รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพ่ือทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดในปีต่อไป 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีได้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองแล้ว แต่เป็น
เมืองไม่ใหญ่โต หลักฐานที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือ คูเมือง ที่บ้านคูเมือง ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอแสวงหา ซึ่ง 
นายบาศ  เซอลีเอ นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ส ารวจพบและสันนิษฐานว่าเป็นเมือง
โบราณสมัยทวาราวดี ปัจจุบันนี้บ้านคูเมืองอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแสวงหาไปทางทิศเหนือ 4 กิโลเมตร 
และสมัยสุโขทัยก็เข้าใจว่ามีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเช่นกัน สันนิษฐานได้จากวัดร้าง ซึ่งมีอยู่หลายวัด 
แสดงว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาระยะต้น ๆ สันนิษฐานว่าอ่างทอง คงเป็นชานเมืองของกรุง
ศรีอยุธยาเพ่ิงจะยกฐานะเป็นเมือง มีชื่อว่า “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” เมื่อประมาณ พ.ศ.2127 โดยในพระราช
พงศาวดารได้กล่าวถึงชื่อเมืองวิเศษชัยชาญเป็นครั้งแรกว่า สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งยังทรงเป็นมหาอุปราช
และสมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาพระสิมที่เมืองสุพรรณบุรี พระองค์ได้เสด็จทางเรือจาก
กรุงศรีอยุธยา ไปท าพิธีเหยียบชิงชัยภูมิฟันไม้ข่มนามที่ต าบลลุมพลี แล้วเสด็จไปประทับที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
อันเป็นทีชุ่มพล จึงสันนิษฐานว่า เมืองวิเศษชัยชาญ ได้ตั้งเป็นเมืองในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ตัวเมืองวิเศษ
ชัยชาญ สมัยนั้นตั้งอยู่ทางล าน้ าน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอวิเศษชัยชาญในปัจจุบัน แต่อยู่ทางทิศ
เหนือของที่ว่าการอ าเภอวิเศษชัยชาญไปประมาณ 3 กิโลเมตร หมู่บ้านตรงนั้นปัจจุบันยังเรียกว่า “บ้านจวน” 
แสดงว่าเป็นที่ตั้งจวนเจ้าเมืองเดิม ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแห ตรงวัดไชย
สงคราม (วัดกระเชา) ฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาในท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองปัจจุบัน แต่ไม่
ปรากฏหลักฐานว่าย้ายมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น “เมืองอ่างทอง” ส่วนเมืองวิเศษชัยชาญยังคง
เป็นเมืองอยู่ตลอดมาจนถึง พ.ศ.2439 จึงลดลงเป็นอ าเภอเรียกว่า อ าเภอไผ่จ าศีล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จนถึงปัจจุบันนี้ 
 ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ.2539 ก็ย้ายตัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง จากต าบลบ้านแห มาตั้งอยู่ที่
ต าบลบางแก้ว ท้องที่อ าเภอเมืองอ่างทองฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้ เมืองอ่างทองในสมัย   
กรุงศรีอยุธยาเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่าหลายครั้ง เฉพาะการรบครั้งส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
เมื่อ พ.ศ.2128 พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ สมเด็จพระ
นเรศวรกับพระเอกาทศรถ ยกกองทัพไปถึงต าบลป่าโมก ก็พบทหารพม่าซึ่งส่งมาเที่ยวรังแกราษฎรทางเมือง
วิเศษชัยชาญ จึงได้เข้าโจมตีจนทหารพม่าล่าถอยไป พระเจ้าเชียงใหม่จึงจัดกองทัพยกลงมา สมเด็จพระ
นเรศวรจึงด ารัสสั่งให้พระราชมนูคุมกองทัพขึ้นไปลาดตระเวน กองทัพพระราชมนูไปปะทะกับกองทัพพม่าที่บ้าน
บางแก้ว สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแห จึงด ารัสให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งให้พระราชมนูให้ท าเป็นล่าทัพ
ถอยกลับ แล้วพระองค์กับพระอนุชาก็จะโอบล้อมรุกไล่ทัพพม่าแตกทั้งทัพหน้าและทัพหลวง จนถึงที่ตั้งทัพพระ
เจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสระเกศ กองทัพพระเจ้าเชียงใหม่จึงแตกพ่ายกลับไป ปัจจุบันบ้านสระเกศเปลี่ยนเป็น ต าบล
ไชยภูมิ ขึ้นอยู่กับอ าเภอไชโย ส าหรับบ้านแหและบ้านบางแก้ว เป็นต าบลของอ าเภอเมืองอ่างทองในปัจจุบัน         
พ.ศ.2130 คราวพระเจ้ากรุงหงสาวดียกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ทหารไทยได้เอาปืนใหญ่ลงเรือส าเภา 
ขึ้นไประดมยิงค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี จนพระเจ้าหงสาวดีทนไม่ไหวต้องรีบถอยทัพหลวงกลับขึ้นไปตั้งที่ป่าโมก 
สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จโดยขบวนทัพเรือตามตีกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดี 
ไปจนถึงป่าโมก จนพม่าแตกพ่ายถอยทัพกลับไป (ป่าโมกท่ีกล่าวนี้ ปัจจุบันเป็นอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง) 
 
 



 เนื่องจากจังหวัดอ่างทองสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นยุทธภูมิระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าหลายครั้ง  
จึงมีบรรพบุรุษของชาวจังหวัดอ่างทอง ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญในการรบกับพม่าที่สมควรยกย่องเทิดทูน
เป็น “วีรชนของชาวจังหวัดอ่างทอง” ก็คือ นายดอก ชาวบ้านกรับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล แห่ง
แขวงเมืองวิเศษชัยชาญทั้งสองได้ไปร่วมกับผู้รักชาติชาวไทยอีก 400 คนเศษ สู้รบกับพม่าอยู่ที่ค่ายบางระจัน 
ซึ่งสมัยนั้นอยู่ในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ (ปัจจุบันคือ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี) วีรกรรมอันกล้าหาญ
ชาญชัยของนักรบไทยค่ายบางระจันสมัยนั้นเป็นที่ประทับใจ และภาคภูมิอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน
ตลอดจนทุกวันนี้ ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่นายดอกและ
นายทองแก้ว ไว้ที่บริเวณวัดวิเศษชัยชาญ อ าเภอวิเศษชัยชาญ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม พ.ศ.2520  
 ส าหรับประวัติค าว่า “อ่างทอง” พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชุคุปต์) สมุห์เทศาภิบาลมณฑล
อยุธยาสันนิษฐานว่ามาจากชื่อ “บางทองค า” และแม่น้ าประค าทอง ซึ่งอยู่บริเวณที่ตึกศาลากลางจังหวัด
อ่างทองในปัจจุบัน แต่ก็มีผู้สันนิษฐานอีกว่า น่าจะเป็นเพราะเมืองอยู่ที่ลุ่ม มีลักษณะคล้ายอ่าง และเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
ซึ่งในสมัยโบราณถือกันว่าดินแดนใด ถ้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ก็เปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์
เป็นเมืองเงิน เมืองทอง การตั้งชื่อเมืองอ่างทอง น่าจะมาจากลักษณะพ้ืนที่และความอุดมสมบูรณ์ 
 
2. สภาพทั่วไป 

จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่มีความส าคัญ        
ต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาช้านาน ผลิตผลด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งไปขาย
ยังต่างประเทศได้มาก ท ารายได้เลี้ยงประชากรและใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา แม่น้ า
เจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ ไหลผ่านพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งเริ่มต้นจากจังหวัด
นครสวรรค์ลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนส่วนมากตามพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง จึงประกอบอาชีพท านา 
กล่าวได้ว่าภูมิประเทศเป็นตัวก าหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของเมืองอย่างส าคัญ 
 
3. ลักษณะทางกายภาพ 

 3.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ณ เส้นรุ้งที่ 14o-35'-12" องศาเหนือ 

เส้นแวงที่ 100o-27'–22" องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
(สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร และเส้นทางตามล าแม่น้ าเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน 
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกันประมาณ 40 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือ 605,232.5 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  



 

    ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอ
ค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี 
และอ า เภอท่ าช้ า ง  จั งหวั ด
สิงห์บุรี                  
    ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอผัก
ไห่ และอ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ
อ า เ ภ อบา ง ปะหั น  อ า เ ภ อ
มหาราช และอ าเภอบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    ทิ ศ ต ะ วันตก  ติ ด ต่ อ กั บ
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ าเภอ
ศรีประจันต์ อ าเภอสามชุก และ 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียว

ปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านาข้าว ท าไร่ และท าสวน มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ 
แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย โดยแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทาง
ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร  ซึ่งกระแสน้ าจะไหลผ่านอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านพ้ืนที่อ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง และอ าเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่น้ าน้อยเป็นแม่น้ าที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านจังหวัด
อ่างทองจากทิศตะวันออกไปทิศใต้ ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านเข้าเขตจังหวัดอ่างทองที่
ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง ไหลผ่านอ าเภอวิเศษชัยชาญ แล้วไหลออกจากจังหวัดอ่างทองที่ต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ แล้วเข้าสู่พ้ืนที่อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป รวมระยะทางที่ไหลผ่าน
จังหวัดอ่างทองประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดอ่างทองยังมีคลองธรรมชาติ และคลองที่ได้
ท าการขุดขึ้นอีกหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย เพ่ือการเกษตร และอุปโภค
บริโภค รวมถึงเพ่ือการระบายน้ า 

3.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
เนื่องจากจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ร้อนชุ่มชื้น ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเป็นแบบฝนเมืองร้อน โดย

ได้รับอิทธิพลจากลมบกลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านท าให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 
ฤดู คือ 

1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้ง จะแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ในภาคกลาง อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจาก 



ประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้
มีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าสองภาคดังกล่าว โดยเริ่มมีอากาศหนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น
ไป  ซึ่งอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม 

2) ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน 
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างจากลมมรสุม ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ และจะ
มีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป 
และมีฝนตกฟ้าคะนองได้เป็นบางแห่ง โดยจะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าหรือร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
บริเวณภาคกลางและภาคเหนือเป็นล าดับ ในระยะนี้ท าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 

3.4 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งภายในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ ซึ่งการคมนาคมขนส่ง     

แบ่งออกได้ ดังนี้ 
1) การคมนาคมขนส่งจากตัวจังหวัดไปยังอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทาง

ได้ด้วยรถยนต์โดยสารประจ าทาง มีศูนย์กลางการเดินรถอยู่ที่สถานีจอดรถโดยสารประจ าทางจังหวัดอ่างทอง 
(ตั้งอยู่ที่ต าบลตลาดหลวง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) 

2) การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดต่าง ๆ สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์โดยสารประจ าทาง และ
รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพมหานคร - อ่างทอง สามารถเดินทางได้สะดวกถึง 3 เส้นทาง ดังนี้ 

- เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพมหานคร แยกเข้า
เส้นทางสายเอเชีย ผ่านอ าเภอบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา - อ าเภอบางปะหัน - อ่างทอง ระยะทาง           
105 กิโลเมตร 

- เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางตัดใหม่ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า - ตลิ่งชัน เข้าเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 340 ผ่านจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี – พระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี - อ่างทอง  ระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตร 

- เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร - ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3111 ผ่านอ าเภอบางไทร – อ าเภอเสนา - พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 3263 
และต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 309 เข้าอ าเภอป่าโมก – อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือใช้ทาง
พิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 1543 

3) การคมนาคมขนส่งจากจังหวัดอ่างทอง - กรุงเทพมหานคร 
- สายที่ 15  กรุงเทพมหานคร - อ่างทอง ระยะทาง 108 กิโลเมตร เป็นรถตู้โดยสารของบริษัท

ขนส่ง จ ากัด มีรถบริการวันละ 46 เที่ยว (ไป 23 เที่ยว - กลับ 23 เที่ยว)  
- สายที่ 902 กรุงเทพมหานคร - อ่างทอง ระยะทาง 106 กิโลเมตร เป็นรถตู้โดยสารของบริษัท

ขนส่ง จ ากัด มีรถบริการวันละ 34 เที่ยว (ไป 17 เที่ยว - กลับ 17 เที่ยว) จุดจอดรถ ณ สถานีขนส่งโดยสาร   
ประจ าทางจังหวัดอ่างทอง  

- สายที่ 951 กรุงเทพมหานคร - สุพรรณบุรี ระยะทาง 106 กิโลเมตร เป็นรถตู้โดยสารของ
บริษัทขนส่ง จ ากัด มีรถบริการวันละ 80 เที่ยว (ไป 40 เที่ยว - กลับ 40 เที่ยว) จุดจอดรถ ณ สถานีขนส่ง
โดยสารประจ าทางจังหวัดอ่างทอง และต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 



- สายที่ 952 กรุงเทพมหานคร - วิเศษชัยชาญ  ระยะทาง 128 กิโลเมตร เป็นรถตู้โดยสารของ
บริษัทขนส่ง จ ากัด มีรถบริการวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว - กลับ 15 เที่ยว) จุดจอดรถ ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

3.5 การใช้ท่ีดิน 
จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.50 ไร่ จ าแนก

การใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ พ้ืนที่ทั้งหมด การเกษตร ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า 
เมืองอ่างทอง 64,279 

 
52,831       10,972          476  

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

รวม 605,233 457,857      143,253       4,123  
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2560) 

3.6 พื้นที่ป่าไม้ 
สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ที่ใช้เพ่ือการเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิม พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ที่มี

กรรมสิทธิ์ครอบครองทั้งสิ้น จ าแนกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพ้ืนที่ที่เป็น   
ป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแต่อย่างใด  

 
4. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

4.1 การปกครอง 
จังหวัดอ่างทอง มีเนื้อที่ประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.50 ไร่

ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ได้แก่  
- อ าเภอเมืองอ่างทอง 492.040 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,278.75 ไร่  
- อ าเภอไชโย 72.326 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,203.75 ไร่  
- อ าเภอป่าโมก 80.852 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,533.75 ไร่  
- อ าเภอโพธิ์ทอง 224.702 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 140,438.75 ไร่  
- อ าเภอแสวงหา 224.702 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 137,133.75 ไร่  
- อ าเภอวิเศษชัยชาญ 181.341 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,338.13 ไร่  
- อ าเภอสามโก้ 86.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,305.63 ไร่ 
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นอกจากนี้ จังหวัดอ่างทองได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 73 ต าบล 513 หมู่บ้าน มี

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 32 ส่วนราชการ 7 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอไชโย  อ าเภอป่าโมก อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอวิเศษชัยชาญ และ
อ าเภอสามโก้ ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 37 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 
หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง 
เทศบาลต าบล 20 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง  

ตารางแสดงลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จ าแนกตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ลักษณะของเขตการปกครอง 
ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอ่างทอง 102.846 14 81 3 8 
ไชโย 72.326 9 51 2 3 
ป ่าโมก 80.854 8 47 1 6 
โพธ ิ์ทอง 219.414 15 110 5 9 
แสวงหา 181.341 7 61 2 6 
ว ิเศษชัยชาญ 224.702 15 126 7 9 
สามโก ้ 86.889 5 37 1 2 

รวม 968.372 73 513 21 43 
 

 

 

 

 



แผนภาพแสดงลักษณะของเขตการปกครองและพื้นที่จ าแนกตามรายอ าเภอและต าบล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ประชากร 
จ านวนประชากรของจังหวัดอ่างทอง มีจ านวนทั้งสิ้น 28๒,027 คน เป็นชาย 135,203 คน             

หญิง ๑๔6,824 คน ประชากรอาศัยอยู่ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕5 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมืองอ่างทอง ร้อยละ 20.03 และอ าเภอโพธิ์ทอง ร้อยละ ๑๙.04 
อ าเภอที่ประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอสามโก้ คิดเป็นร้อยละ 6.86 

จ านวนครัวเรือนในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 97,342 ครัวเรือน อ าเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด คือ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ รองลงมาคืออ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอป่าโมก อ าเ ภอ
ไชโย และอ าเภอสามโก้ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดอ่างทอง 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อ าเภอเมืองอ่างทอง 22,377 26,92๑ 29,5๖5 56,486 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ 22,862 ๓๑,812 34,๖06 66,418 
อ าเภอโพธิ์ทอง 18,125 25,623 28,090 ๕๓,712 
อ าเภอป่าโมก 9,980 13,๖32 14,๗66 28,398 
อ าเภอแสวงหา 10,750 ๑6,998 17,812 34,810 
อ าเภอไชโย ๗,207 10,987 11,872 ๒๒,859 
อ าเภอสามโก้ 6,041 9,230 10,๑13 19,343 

รวม ๙7,342 135,๒03 146,8๒4 ๒๘๒,027 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560) 
 
5. ด้านเศรษฐกิจ 

5.1 สภาพเศรษฐกิจ 
 จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว–อู่น ้า” ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง

อยู่ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี ในแง่ของอาหารและแรงงาน “ข้าว” เป็นผลผลิตที่ส าคัญที่ส่งออก
ของจังหวัด โครงสร้างของจังหวัดอ่างทองที่ส าคัญขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง
การขายปลีกฯ และสาขาอ่ืน ๆ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การที่โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของจังหวัดผูกพันอยู่กับ
การเกษตรเป็นหลัก ท าให้จังหวัดอ่างทองมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจต่ า  

5.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดอ่างทองในปี 2558 เท่ากับ 90,487 ล้านบาท ลดลง

จากที่ผ่านมา 7,833 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 23,338 บาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 1,942 บาท   

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 
จ าแนกเป็นรายปี 2551 - 2558p 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
หน่วย:ล้านบาท 

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 
หน่วย:บาท 

2551 69,240 18,107 
2552r 79,834 20,692 
2553r 77,608 19,926 
2554r 72,017 18,308 
2555r 80,834 20,630 
2556r 107,296 27,502 
2557r 98,320 25,280 
2558p 90,487 23,338 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ ปี 2560) 



 ทั้งนี้ในการพิจารณาข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) นั้น มีข้อจ ากัด
คือ ข้อมูลปี 2552-2557 มีการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง (r = revised) และปี 2558 เป็นข้อมูลค่ารายปี 
(p= preliminary) ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น    

5.3 มูลค่าผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอ่างทอง 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทอง ภาคการเกษตร ในปี 2558 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 

6,583 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.64 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2557  
ร้อยละ 6.31 เป็นผลสืบเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร  
ประกอบกับรัฐบาลรณรงค์ให้งดท านาปรังส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง และเกษตรกรของจังหวัดอ่างทอง
สามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ ส่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอ่างทองภาคการเกษตรอยู่ในช่วงขาลง 3 ปี
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาคการเกษตรในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 5,124 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.95 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 3.36  

ตารางแสดงร้อยละของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามสาขาการผลิต  พ.ศ.2555–2558 

สาขาการผลิต 2555 2556 2557 2558 โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี 

ภาคเกษตร 6,583 6,397 5,124 6,583 25.31 21.95 15.64 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม ้ 6,358 6,150 4,879 6,358 24.33 20.91 14.49 
การประมง 225 247 245 225 0.98 1.05 1.15 
ภาคนอกเกษตร 20,919 18,883 18,214 20,919 74.69 78.05 84.36 
การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 1,199 1,153 1,254 1,199 4.56 5.37 8.29 
อุตสาหกรรม 5,182 4,661 3,803 5,182 18.44 16.30 20.03 
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา 510 532 607 510 2.11 2.60 2.59 
การก่อสร้าง 2,290 797 853 2,290 3.15 3.66 4.25 
การขายส่ง การขายปลีก 3,613 3,646 3,797 3,613 14.42 16.27 12.75 
โรงแรมและภัตตาคาร 19 21 25 19 0.08 0.11 0.14 
การขนส่ง และการคมนาคม 1,211 1,230 1,210 1,211 4.87 5.19 5.56 
ตัวกลางทางการเงิน 1,299 1,439 1,573 1,299 5.69 6.74 8.03 
บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 926 843 675 926 3.34 2.89 3.12 
การบริหารราชการแผ่นดิน 1,541 1,316 1,058 1,541 5.20 4.53 5.13 
การศึกษา 1,970 2,013 2,049 1,970 7.96 8.78 8.24 
การบริการด้านสขุภาพและสังคม 720 771 855 720 3.05 3.66 4.15 
การให้บริการชุมชน 340 359 352 340 1.42 1.51 1.59 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 101 101 104 101 0.40 0.44 0.49 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 27,502 25,280 23,338 27,502 100 100 100 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (ข้อมูล ณ ปี 2560) 
 
5.4 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ปี 2560                         

เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในปี 2560 คาดการณ์ว่าขยายตัวจากปี 2559 โดยปัจจัยที่มีผลท าให้
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในปีนี้ขยายตัวมีผลมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การใช้สารชีวะพันธุ์
เกษตร และการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ด้านอุปทาน  
ภาคเกษตร คือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าสินค้าเกษตร และด้านอุปสงค์ ได้แก่ นโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในระบบการผลิตสินค้าเกษตร สร้างแบรนด์ “อ่างทอง



ครัวกรุงเทพฯ” จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย ปรุงและสาธิตการท าอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัดอ่างทอง  

- ด้านอุปทาน (Supply) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 พิจารณาจากต้นทุนการผลิตสินค้า
ที่เปลี่ยนแปลงลดลง และราคาสินค้าเกษตรที่ไม่สูง ท าให้ค าสั่งซื้อสินค้าเกษตรของจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ภาคบริการและการท่องเที่ยว คาดว่าขยายตัว เนื่องจากมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพ่ือสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 

- ด้านอุปสงค์ (Demand) คาดว่าขยายตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 พิจารณาจากด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ คาดว่าขยายตัว เนื่องจากนโยบายของภาครัฐเพ่ือการแก้ไขปัญหาส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นตามความต้องการของพ้ืนที่ ควบคู่กับแนวทางของประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเบิกจ่ายภายใต้
โครงการไทยเข็มแข็ง (งบ 60 เพ่ิมเติม) ก่อให้เกิดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

- เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าขยายตัว 
ด้านการจ้างงาน คาดว่าขยายตัวเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด 

5.5 ภาคการเกษตร 
5.5.1  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 605,232.50 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยจังหวัดอ่างทองเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้หรือป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2558 จังหวัด
อ่างทองมีพ้ืนที่การเกษตร 458,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยจ าแนกดังนี้ 

ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2549–2559 

ปี เน้ือที่ท้ังหมด 
ใช้ประโยชน์ 

ทางการเกษตร 
นาข้าว พืชไร ่

สวนไม้ผล/ 
ไม้ยืนต้น 

สวนผัก 
ไม้ดอก/ 

ไม้ประดับ 

ใช้ประโยชน ์
ทางการเกษตร  

อื่น ๆ 

ใช้ประโยชน ์
นอกการเกษตร 

2549 605,233 418,834 339,190 10,129 39,645 20,503 9,367 186,399 

2550 605,233 414,659 335,809 10,028 39,250 20,298 9,274 190,574 

2551 605,233 411,496 333,248 9,952 38,950 20,144 9,203 193,737 

2552 605,233 396,700 321,265 9,594 37,550 19,419 8,872 208,533 

2553 605,233 422,740 342,354 10,223 40,015 20,694 9,454 182,493 

2554 605,233 422,740 342,354 10,223 40,015 20,694 9,454 182,493 

2555 605,233 424,572 343,837 10,268 40,188 20,784 9,495 180,661 

2556 605,233 481,255 389,742 11,639 45,553 23,558 10,763 123,978 

2557 605,233 470,364 380,922 11,375 44,523 23,025 10,519 134,869 

2558 605,233 458,568 371,370 11,090 43,406 22,448 10,256 146,665 

2559 605,233 457,857 368,915 14,247 43,139 12,254 19,302 147,175 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2560) 
 
 



 
ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรจ าแนกตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ ใช้ประโยชนท์าง
การเกษตร นาข้าว พืชไร ่

สวนผกัไม้ดอก/
ไม้ประดบั 

ใช้ประโยชนท์าง
การเกษตรอืน่ๆ 

เมืองอ่างทอง 52,831 44,110 531 5,040 2,341 
ไชโย 27,177 22,076 47 2,891 1,404 
ป ่าโมก 18,088 8,795 5,271 3,429 311 
โพธ ิ์ทอง 125,526 94,501 8,398 9,806 3,677 
แสวงหา 77,112 59,553 - 11,477 2,583 
ว ิเศษชัยชาญ 113,333 102,603 - 6,467 630 
สามโก ้ 43,790 37,278 - 4,029 1,307 

รวม 457,857 368,915 14,247 43,139 12,254 
 

5.5.2  การปลูกพืช 
พืชทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดอ่างทอง คือ ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญมากเป็น

อันดับหนึ่ง มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น จ านวน 672,268 ไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกข้านาปี 
จ านวน  373,482 ไร่ และข้าวนาปรัง จ านวน 298,786 ไร่ ด้วยสภาพดินด าน้ าชุ่ม เกษตรกรของจังหวัด
อ่างทองสามารถปลูกข้าวได้ 2 ปี 5 รอบ ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้จะเป็นข้าวเบา แต่ด้วยความต้องการของตลาด 
มูลค่าการจ าหน่ายข้าวก็ไม่แตกต่างกันในยามแล้งหรือน้ าหลาก โดยพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกมีหลายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 
กข 31 (ปทุมธานี 80) ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 3 กข 29 (อ่างทอง 80) อ่างทอง 
1 พันธุ์ที่ปลูกกันมากที่สุดได้แก่ พันธุ์ กข 31 (ปทุมธานี 80) กข 41 และ กข 47  

 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าจ าแนกตามตามการท านา พ.ศ.2556-2558 

                                                                                                                (ปริมาณ : ตัน) และ (มูลค่า : ลา้นบาท) 

ท านาข้าว 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 ข้าวนาป ี 135,459.76 1,693.25 317,410.52 3,967.63 288,176.62   2,161.32  

ข้าวนาปรัง 324,659.18 4,058.24 254,101.16 3,176.26 222,321.44   1,667.41  

นอกจากนี้ยังพบว่า ผลไม้และไม้ยืนต้น ก็ยังสามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัด
อ่างทอง โดยไม้ผลที่ข้ึนชื่อของจังหวัดอ่างทอง คือ มะม่วง ที่เป็นผลผลิตจากอ าเภอสามโก้ ด้วยลักษณะภูมิประเทศ
ที่เป็นพื้นที่ดอน ไม่มีน้ าท่วมขัง ดินร่วนซุย ท าให้เนื้อของมะม่วงกรอบ หวาน ลูกใหญ่ ได้ราคาประมาณกิโลกรัม
ละ 70–90 บาท รองลงมา คือ กล้วยน ้าว้า ส่วนใหญ่เป็นการปลูกตามสวนหลังบ้านเกือบทั้งจังหวัดอ่างทอง 
เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มอุ้มน้ า ท าให้ผลผลิตที่ได้สูง 1 เครือ มากกว่า 30 หวี 
ยิ่งไปกว่านั้น เกษตรกรพลิกโอกาสจากปัจจัยที่มีการส่งเสริมให้ ใช้วัสดุธรรมชาติในการท าบรรจุภัณฑ์ ใบตอง  
จึงเป็นผลผลิตที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างดี กิโลกรัมละ  10-15 บาท 

 

 



 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าจ าแนกตามตามพืชยืนต้นที่ส าคัญ  พ.ศ.2556-2558 

                                                                                                                      (ปริมาณ : ตัน) และ (มูลค่า : ล้านบาท) 

พืชยืนต้น 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

 

มูลค่า 
 มะม่วง 11,692.36 216.31 13,887.52 276.36 13,172.78 237.11 

กล้วยน้ าว้า 7,561.99 52.93 14,100.46 136.77 13,135.49 131.35 
มะพร้าว 1,166.59 9.92 1,429.40 21.44 751.36 19.54 
มะนาว 827.19 16.54 416.98 9.09 401.34 12.84 
พืชยืนต้นอื่น ๆ 1275.79 8.46 1219.59 21.58 517.02 10.42 

 
ส าหรับพืชไร่ เป็นพืชทางเลือกของเกษตรกรในช่วงแล้ง เนื่องจากระหว่างที่รอฤดูกาลปลูกข้าว 

เกษตรบางส่วนที่ไม่ปลูกข้าวนาปรัง เพราะท่ีดินทางการเกษตรของตนเองมีน้ าน้อย ก็หันมาปลูกพืชไร่ เช่น พืช
ตระกูลถั่ว เพ่ือเป็นการปรับปรุงสภาพดิน ข้าวโพดกินฝัก อ้อยโรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ อ้อยโรงงานที่ปลูกใน
จังหวัดอ่างทอง มีระดับความหวาน 10 ซีซีเอส ท าให้อุตสาหกรรมน้ าตาลเข้ามาต่อยอดจากเกษตรกรด้วยการ
สนับสนุนจากโรงงานน้ าตาลจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อท่ีการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ดีเกี่ยวกับพืชไร่ของ
เกษตรซึ่งเป็นพืชทางเลือก ระหว่างที่รอฤดูกาลปลูกข้าวนาปีเท่านั้น ด้วยการขาดองค์ความรู้ของเกษตรที่แท้จริง
เกี่ยวกับการปลูกอ้อย จึงท าให้เกษตรกรไม่มีความนิยมในการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน   

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าจ าแนกตามตามพืชไร่ที่ส าคัญ  พ.ศ.2556-2558 

                                                                                                                       (ปริมาณ : ตัน) และ (มูลค่า : ลา้นบาท) 

พืชไร ่
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 อ้อย 154,306.00 181.62 86,549.25 101.87  30,091.12   30.09  

ข้าวโพด/ฝักสด 1,013.32 16.72 633.47 8.96  665.96   9.99  
ข้าวโพดหวาน 10.20 0.10 5.10 0.08  1.77   0.03  

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
 

เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อมทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของ “เกษตรกรทฤษฎีใหม่” 
ประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยากตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"     
ในหน้าแล้งก็สามารถน าน้ าที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น ถั่วต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัย
ชลประทาน ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ ารวยได้ ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟ้ืนตัว 
และช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก  ครัวเรือนเกษตรส่วนมากในจังหวัด
อ่างทอง จึงใช้พ้ืนที่ถือครองการเกษตรในการปลูกพืชแบบปะปน พืชผักที่เกษตรนิยมปลูกตาม “เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่”  เช่น ข่า มะเขือเปราะ แตงกวา ชะอม บวบ พริกขี้หนูสวน เป็นต้น ซึ่งพืชผักเหล่านี้ใช้พ้ืนที่
เพาะปลูกเพียงเล็กน้อยและเป็นพืชที่มีความจ าเป็นต่อการปรุงรสชาติอาหารต าหรับไทย 

 
 
 

 



 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าจ าแนกตามตามพืชผักท่ีส าคัญ  พ.ศ.2556-2558 

                                                                                                                   (ปริมาณ : ตัน) และ (มูลค่า : ล้านบาท) 

พืชผัก 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 ข่า 16,168.42 242.53 4,672.44 100.92 6,136.65 135.01 

มะเขือเปราะ 3,637.01 72.74 3,423.85 65.05 2,277.60 50.11 
แตงกวา 1,111.12 14.44 688.47 13.77 2,468.61 49.37 
ชะอม 641.32 14.11 736.52 14.73 1,745.77 40.15 
บวบ 607.16 7.89 438.9 6.23 984.61 19.69 
พริกข้ีหนูสวน 579.84 33.05 413.94 20.28 411.25 19.74 
ถั่วฝักยาว 1,066.87 21.34 651.41 17.39 874.27 17.49 
เห็ดนางฟ้า 202.44 7.23 251.95 8.47 287 17.22 
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ 470.32 25.87 587.03 16.14 397.44 13.91 
ดอกขจร 246.4 8.62 78.81 2.76 336.37 11.77 
กะเพรา 994.98 14.92 837.95 11.73 611.15 11.61 
ฟัก / แฟง 341.9 2.05 121.36 1.82 260.87 6.52 
แค 227.65 3.41 127.08 2.29 319.43 4.79 
มะกรูด 50.87 0.86 51.97 0.87 121.3 3.15 
กระเจี๊ยบเขียว 90.7 1.09 23.98 0.5 183.36 3.48 
ตะไคร้ 157.51 3.15 78.32 1.49 218.43 3.49 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
5.5.3  การปศุสัตว์  

ปศุสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรที่ส าคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพ่ือการบริโภค 
เพ่ือการใช้งาน และที่ส าคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา สุกร 
และโคเนื้อ การปริมาณการเลี้ยงและราคาจ าหน่ายหน้าฟาร์มมีแนวโน้มลดลงตามอุปสงค์ อุปทานของผู้บริโภค   

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าจ าแนกตามชนิดสัตว์ที่ส าคัญ  พ.ศ. 2556-2558 
(มูลค่า : ล้านบาท) 

ปศุสัตว์ 
2556 2557 2558 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 

ปริมาณ 
 

มูลค่า 
 โคเนื้อ (น.น. ๒๕๐ กก./ตัว) 16,766 67.06 14,680 66.06 15,094 90.56 

สุกร (น.น. ๑๐๐ กก./ตัว) 59,720 601.98 59,335 698.73 57,575 626.42 
ไก่เนื้อ (น.น. 2 กก./ตัว) 1,226,641 453.86 1,099,944 489.84 1,268,850 558.29 
ไข่เป็ด (ฟอง) 317,703,960 1,111.96 257,110,280 1,146.71 484,530 377.93 
ไข่ไก่ (ฟอง) 134,019,900 422.16 118,119,300 448.85 1,971,000 264.9 
ไข่นกกระทา (ฟอง) 433,653,024 260.19 376,379,056 225.84 1,068,690 987.47 
แพะ (น.น. 30 กก./ตัว) 1,470 

           1,470  
  

868,850  
           2,403   

1,226,641  
       2,768   

1,810,300  รวมท้ังสิ้น 886,681,481 871,767 752,784,998 1,229,717 4,868,507 2,906 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2559) 



 
5.5.4  การประมง  

จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา ไม่
มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท านาข้าว ท าไร่ และท าสวน มีแม่น้ า 2 สายไหล
ผ่าน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าน้อย รายได้ส่วนหนึ่งของประชากรจึงมาจากการจับสัตว์น้ า จากแหล่งน้ า
ทางธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรเป็นการเลี้ยงเพ่ือเป็นอาชีพเสริม 
และเลี้ยงเพ่ือการพาณิชย์ โดยมีรูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยงในบ่อ เลี้ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงใน
กระชัง และเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าการจ าหน่ายสัตว์น้ า จ าแนกตามแหล่งธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง 
พ.ศ.2553-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
 

5.5.5  การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟาร์ม   
ปี ๒๕๕8 จังหวัดอ่างทอง มีแปลง/ฟาร์ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน ๔๔๙ ได้แก่ 

ข้าว จ านวน ๓๕๑ ราย ผัก/ไม้ผล จ านวน ๙๘ ราย ด้านปศุสัตว์ จ านวน ๔๕ ราย และด้านประมง จ านวน 
๑๙๒ ราย 

5.5.6  สถาบันและองค์กรเกษตรกร  
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร จ านวน 17 

แห่ง สหกรณ์บริการ จ านวน 7 แห่ง  สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 6 แห่ง  สหกรณ์ประมง จ านวน  1 แห่ง 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ านวน 1 แห่ง 

ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งสิ้น ๒๖ แห่ง แบ่งเป็นคะแนนระดับ A จ านวน ๑๕ แห่ง และระดับ B จ านวน ๑๑ แห่ง 

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น ๔๗ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรท านา 
จ านวน ๓๙ กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ จ านวน ๕ กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรท าสวน จ านวน ๓ กลุ่ม 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 



 

5.6 ภาคอุตสาหกรรม 
 จังหวัดอ่างทอง มีสถานประกอบการ จ านวน 449 แห่ง เงินทุน 74,786,712,020 บาท การจ้างงาน

รวม 7,940 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 5,665 คน เพศหญิง จ านวน 2,275 คน  

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม เงินทุน และคนงาน เป็นรายอ าเภอ พ.ศ.2558 

อ าเภอ 
สถาน

ประกอบการ 
เงินทุน 

จ านวนคนท างาน 
รวม ชาย หญิง 

เมืองอ่างทอง 102 7,025,464,667 2,347 1,716 631 
ไชโย 26 57,789,620,000 592 457 135 
ป่าโมก 103 4,822,048,214 1,883 1,410 473 
โพธิ์ทอง 61 2,210,339,243 1,109 783 326 
แสวงหา 32 376,994,600 548 212 336 
วิเศษชัยชาญ 108 2,267,034,296 1,215 888 327 
สามโก ้ 17 295,211,000 246 199 47 

รวม 449 74,786,712,020 7,940 5,665 2,275 
 

นอกจากนี้ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ านวนมากในจังหวัด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม
การเกษตร จ านวน 58 แห่ง รองมาประเภทอุตสาหกรรมอโลหะ จ านวน 54 แห่ง อันดับถัดมาอุตสาหกรรม
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน 52 แห่ง   

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ.2556 - 
2558 

ประเภทอุตสาหกรรม 2556 2557 2558 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2557 2558 
การเกษตร 491 452 449 -7.94 -0.66 
อาหาร 64 59 58 -7.81 -16.95 
เครื่องดื่ม 33 32 33 -3.03 3.12 
สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง 10 9 9 -25.00  - 
ไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน 

61 59 57 -38.78 25.00 
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและสิ่งพิมพ์ 6 6 6  -  - 
เคมี ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 12 11 11 -10.00  - 
ยาง 4 3 3 -25.00  - 
พลาสติก 5 5 5  -  - 
อโลหะ 20 19 18 -5.00 -5.26 
โลหะ และผลิตภัณฑ์โลหะ 65 60 59 -8.33 -1.82 
เครือ่งจักรกล และ ไฟฟ้า 47 45 45 -8.00  - 
ขนส่ง 20 22 22 10.00  - 
อ่ืน ๆ  144 125 123 -13.19 -1.60 

ที่มา :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2559) 



 

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม หัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งเกษตรกรจะใช้เวลาว่างจากการท าไร่ ท านา        
มาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จักสาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จักสานเครื่องหวายและไม้ไผ่ ที่มีฝีมือประณีตมาช้านาน 
ปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน/หัตถกรรมพื้นบ้าน สามารถผลิตจ าหน่ายได้ท้ังในและต่างประเทศ เช่น 

 การท ากลอง   ที่ต าบลเอกราช  อ าเภอป่าโมก 

 การท าดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ต าบลโพธิ์รังนก  อ าเภอโพธิ์ทอง 

     ที่ต าบลมหาหมาดไทย  อ าเภอเมืองอ่างทอง 

 การจักสานหวายและไม้ไผ่ ที่ต าบลบางเจ้าฉ่า  อ าเภอโพธิ์ทอง 

      ที่ต าบลตลาดใหม่   อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

 การจักสานผักตบชวา ที่ต าบลคลองวัว  อ าเภอเมืองอ่างทอง 

     ที่ต าบลไชยภูมิ  อ าเภอไชโย 

 การท าตุ๊กตาชาววัง ที่ต าบลบางเสด็จ  อ าเภอป่าโมก 

      
                 กลองต าบลเอกราช                              ดอกไม้ประดิษฐ์ 

      
                         จักสานหวาย                                              จักสานไม้ไผ่ 

      
                            จักสานผักตบชวา                                     ตุ๊กตาชาววัง 

 



5.7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ด าเนินการในจังหวัดอ่างทอง  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ผ่านทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้แก่ 

5.7.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
หนองระหารจีน ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

       
                                  น้ าข้าวโพด                                            น้ าฟักข้าว 

      
                          ไก่                                               ไข่ไก่อารมณ์ดี 

       
                               ถั่วงอก                                                     เต้าหู้ 



      
พืชผัก 

 
5.7.2 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
 

      
                            นมแพะ                                                    น้ าข้าวกล้อง 

       
                   ไอศกรีม                                                                         กล้วยฉาบ 



      
                             มะม่วงแช่อ่ิม                                               ลูกหม่อน 

      
เห็ด / เห็ดแปรรูป 

      
การปักผ้า และผ้าทอ 

 
5.7.๓ โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

      
 

5.7.๔ โครงการโรงสีเทพประทาน 2 ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 



      
 

๕.7.5 โครงการพัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น (อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น   
เฉลิมพระเกียรติ) ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

  
 

  
การปรับปรุงคุณภาพดิน ในโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น 

 



 
พ้ืนที่เก็บน้ าเพื่อการเกษตรในโครงการแก้มลิง หนองเจ็ดเส้น 

 

 
“สวนสวรรค์พันธุ์ไม้งาม” แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้เขตร้อนชื้น 

 

  
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง 

 
 



5.7.6 โครงการต้นแบบฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ต าบลบ้านแห อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

  

      
การท าพืชปุ๋ยสด 

 
5.8 พาณิชยกรรมและการบริการ 

การประกอบธุรกิจ ปี 2558 จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคลที่คงอยู่จ านวนรวมทั้งสิ้น 
856 ราย โดยแยกเป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 340 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 516 ราย ซึ่งจดทะเบียนใน
ปี 2558 จ านวนทั้งสิ้น 98 ราย แยกเป็นบริษัท จ ากัด 50 ราย ห้างหุ้นส่วน จ ากัด 48 ราย การจดทะเบียน
นิติบุคคลจังหวัดอ่างทองที่คงอยู่ ปี 2553-2558 ดังนี้ 

ตารางแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดอ่างทองที่คงอยู่ ปี 2553-2558 

ปี บริษัทจ ากัด (ราย) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (ราย) รวม (ราย) 
2553 182 298 480 
2554 197 327 524 
2555 225 376 601 
2556 254 417 671 
2557 290 468 758 
2558 340 516 856 

         
 

ปี พ.ศ.2558 จดทะเบียนนิติบุคคล รวม 98 ทุนจดทะเบียนรวม 167.415 ล้านบาท แยกประเภทดังนี้ 

ประเภท 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

จ านวนผู้จด
ทะเบียน (ราย) 

จ านวนทุน 
(บาท) 

จ านวนผู้จด
ทะเบียน (ราย) 

จ านวนทุน  
(บาท) 

เกษตร/ป่าไม้/ประมง - - 1 5,000,000 

เหมืองแร่ - - - - 

อุตสาหกรรม - - - - 

สาธารณูปโภค 2 300,000 10 17,125,000 

ก่อสร้าง 16 13,800,000 5 7,000,000 

ขายส่ง/ขายปลีก/โรงแรม/
ร้านอาหาร 

13 11,500,000 16 20,050,000 



ประเภท 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

จ านวนผู้จด
ทะเบียน (ราย) 

จ านวนทุน 
(บาท) 

จ านวนผู้จด
ทะเบียน (ราย) 

จ านวนทุน  
(บาท) 

ขนส่ง/คมนาคม/คลังสินค้า 4 5,300,000 2 11,000,000 

การเงิน/ประกันภัย - - - - 

อสังหาริมทรัพย์/บริการธุรกิจ 
บริการสังคม/บริการส่วนบุคคล 

13 8,940,000 15 66,200,000 

อ่ืน ๆ - - - - 

รวม 48 39,840,000 50 127,575,000 

 (ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  
 
 
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

จังหวัดอ่างทอง มียอดจ าหน่ายสินค้า OTOP จาก 5 ประเภทผลิตภัณฑ์  ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม      
เครื่องแต่งกาย ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  โดยรวมอยู่ในระดับที่เพ่ิมขึ้น  โดย
ในปี 2553 มียอดการจ าหน่ายสินค้า จ านวน 635.6 ล้านบาท ปี 2554 จ าหน่ายได้ 491.2 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน จ านวน 144.4  ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก ปี 2554 เกิดสถานการณ์อุทกภัย ท าให้ยอดการ
จ าหน่ายสินค้าลดลง จากนั้น ในปี 2555 มียอดจ าหน่าย จ านวน 694.9 ปี 2556 มียอดจ าหน่าย จ านวน 
615.90 ล้านบาท ปี 2557  มียอดจ าหน่าย จ านวน 620.27 และปี 2558 ยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP 
จ านวน 796.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปัจจัยสนับสนุนด้านการเพ่ิมช่องทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การคัดสรรสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ส าหรับยอดการจ าหน่าย ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จ านวน 
34 ล้านบาท เนื่องจากบางพ้ืนที่ของจังหวัดอ่างทองประสบอุทกภัย   

ตารางแสดงจ านวนรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอ่างทอง (ปี 2553 - 2558) 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อาหาร 162.7 101.5 104.5 160.20 175.95 229.86 
เครื่องดื่ม 18.1 4.9 24.6 24.50 20.51 28.51 
ผ้าเครื่องแต่งกาย 21.2 17.5 18.2 42.20 34.00 58.50 
ของใช้ ของตกแต่งฯ 399.2 347.1 485.1 373.80 365.81 439.89 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 34.5 20.2 17.5 15.20 24.31 39.35 

รวม 635.6 491.2 649.9 615.9 620.27 796.11 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง  (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

ตลาดกลางค้าปลีก - ค้าส่ง 
1) ตลาดกลางพืชผักและผลไม้ 

จังหวัดอ่างทองมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรในรูปของตลาดกลาง มีชื่อว่า “ตลาดกลางพืชผักผลไม้ 
สุวพันธ์” ตั้งอยู่ที่ต าบลตลาดหลวง  อ าเภอเมืองอ่างทอง แต่ละวันจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปจ าหน่ายยังกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียง เปิดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน 



2) ตลาดกลางปลา 
จังหวัดอ่างทองมีตลาดค้าส่ง - ค้าปลีกปลา เป็นศูนย์รวมจ าหน่ายปลาน้ าจืดนานาชนิดไปยังตลาด

ตามภูมิภาคตา่ง ๆ ของประเทศ ชื่อ “ตลาดปลาสุวพันธ์” เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภาค
กลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเกษตรสุวพันธ์  ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา ถนนเทศบาล ๑๐ เป็นที่รู้จัก
มาอย่างยาวนานและนับเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยตามศักยภาพของตลาด
ปลาสุวพันธ์จะมีผู้ประกอบการจ าหน่ายสัตว์น้ าในตลาด มากกว่า ๑๒0 ราย เป็น คนจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 
๖๐ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๓๐ และจังหวัดใกล้เคียง ร้อยละ ๑๐ เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายปลาน้ าจืด
และสัตว์น้ านานาชนิดไปยังตลาดภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ  เช่น  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี 
สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี ฯลฯ  และมีปริมาณสัตว์น้ าที่จ าหน่ายในตลาด ตั้งแต่  ปี 2552 - 
2557 ดังนี้ 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ตั้งแต่ปี ๒๕๕2 – ๒๕๕7 

ปี  พ.ศ. ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 
พ.ศ.2552 ๓๘,๕๖๐ ๑,๑๔๐,๒๐๒,๙๘๗ 
พ.ศ.2553 ๔๒,๖๔๓ ๑,๓๓๒,๘๘๖,๕๑๕ 
พ.ศ.2554 ๓๑,๒๔๕ ๑,๐๐๗,๘๖๕,๔๗๕ 
พ.ศ.2555 ๓๙,๔๖๗ ๑,๑๔๔,๕๕๙,๒๙๘ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 43,876 1,276,226,781 
พ.ศ.2557 36,496 1,096,868,620 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และบริษัทสุวพันธ์ จ ากัด   

6. ลักษณะทางสังคม 
6.1 การศึกษา 

 ปี 2559 จังหวัดอ่างทองมีสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 365 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 41,258 คน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,552 คน อัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียน 16 คน 

 

ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน จ าแนกตามสังกัด  พ.ศ. 2559 

สังกัด 
จ านวน (คน) 

สถานศึกษา ครู นักเรียน 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 194 1,929 32,423 

2. ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 157 241 4,212 

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 250 3,715 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 132 908 

รวม 364 2,552 41,258 

             ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560) 
    
 



 
 ในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 จังหวัด

อ่างทองมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 40.83 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ได้ผลการทดสอบ ร้อยละ 40.70 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่ม
สาระภาษาอังกฤษ แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 39 
โรงเรียน มีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย 38.10 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (จังหวัดอ่างทอง) จ านวน14 โรงเรียน มีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย 40.94 นอกจากนี้ มีโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 5 โรงเรียน มีผลการทดสอบรวมเฉลี่ย 
39.90  
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 จังหวัดอ่างทอง 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง,2558 

6.2 ศาสนา 
จังหวัดอ่างทอง มีประชากรนับถือศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ 210,613 คน คริสต์ 257 คน 

อิสลาม 2,204 คน ศาสนสถานศาสนาพุทธ ประกอบด้วย วัด จ านวน 219 วัด วัดพระอารามหลวง 3 วัด 
(วัดอ่างทองวรวิหาร อ าเภอเมือง ,วัดไชโยวรวิหาร อ าเภอไชโย และ วัดป่าโมกวรวิหาร อ าเภอป่าโมก) ที่พักสงฆ์ 
3 แห่ง (วัดหลุมไก่ ต าบลศาลาแดง สวนศิลาวรรณ ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมืองอ่างทอง และวัดโพธิ์โกลน 
ต าบลบางปลากด อ าเภอป่าโมก) ศาสนาคริสต์นิกายคาทอริก โบสถ์ 1 แห่ง นิกายโปรแตสแตนท์ คริสตจักร  
6 แห่ง ศาสนาอิสลาม มัสยิด 3 แห่ง คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย จ านวน 211 วัด สังกัดธรรมยุตจ านวน 8 วัด 
รวม 219 วัด ปี 2559 มีพระภิกษุ จ านวน 1,850 รูป สามเณร จ านวน 240 รูป 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 
ประเทศ จังหวัด สพป.อ่างทอง สพม.เขต 5 เอกชน 

1. ภาษาไทย 35.20 35.39 34.25 35.64 34.98 
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.79 46.94 43.70 46.68 45.74 
3. ภาษาอังกฤษ 27.46 27.09 25.56 26.07 25.91 
4. คณติศาสตร ์ 29.65 29.59 25.80 29.19 27.88 
5. วิทยาศาสตร ์ 38.62 38.77 34.57 39.29 37.67 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 59.32 59.72 56.72 60.36 58.93 
7. ศิลปะ 43.14 43.24 40.26 43.51 42.44 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 45.42 45.87 43.90 46.75 45.66 

รวมเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ 40.70 40.83 38.10 40.94 39.90 



ตารางแสดงจ านวนวัด พระสงฆ์ และสามเณรจังหวัดอ่างทอง 

อ าเภอ 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

วัด พระสงฆ ์ สามเณร วัด พระสงฆ ์ สามเณร วัด พระสงฆ ์ สามเณร วัด พระสงฆ ์ สามเณร 
(แห่ง) (รูป) (รูป) (แห่ง) (รูป) (รูป) (แห่ง) (รูป) (รูป) (แห่ง) (รูป) (รูป) 

 เมือง 40 326 61 40 339 55 40 335 47 40 331 39 
 ไชโย 25 164 29 26 177 26 26 177 32 26 177 38 
 ป่าโมก 22 221 74 22 218 72 22 217 62 22 216 52 
 โพธิ์ทอง 45 337 69 45 372 67 45 369 52 45 366 37 
 แสวงหา 22 219 5 22 200 4 22 204 4 22 208 12 
 วิเศษชัยชาญ 53 441 27 53 432 28 53 433 29 53 434 30 
 สามโก ้ 10 88 38 11 80 40 11 99 36 11 118 32 

รวม 217 1,796 303 219 1,818 292 219 1,854 262 219 1,850 240 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง,2559 
 

6.3 วัฒนธรรม ประเพณี และงานประจ าปี 
 
 

6.3.1  งานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง 
มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี เดือน ๙ ของทุกปี       

ณ บริเวณหมู่บ้านปากน้ า ต าบลเอกราช อ าเภอป่าโมก กลองเป็นเครื่องดนตรีที่ท ามาจากไม้และหนังวัวหรือ
หนังควาย การประดิษฐ์กลองแต่ละชนิดต้องอาศัยช่างที่มีความช านาญในการท ากลองชนิดนั้น ๆ คนไทยรู้จัก
กลองกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย สมัยก่อนกลองใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ การท ากลองของ
ชาวบ้านปากน้ าแห่งอ าเภอป่าโมกมีประวัติการประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่สืบสานกันมานานกว่า ๕๐ ปี เริ่มจากนาย
เพ่ิม  ภู่ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นนายวงปี่พาทย์ ได้คิดท ากลองขึ้นใช้เองจนมีความช านาญจึงผลิตเพ่ือจ าหน่ าย เมื่อมี    
ผู้มาจ้างท ามากขึ้น ลูกหลานและญาติพ่ีน้องจึงได้สืบทอดการท ากลองโดยวิธีการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ครูพักลัก
จ า” และได้ประกอบอาชีพท ากลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ปัจจุบันบ้านปากน้ าแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตกลอง
ที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอ่างทอง โดยภายในงานมีพิธีไหว้ครูกลองที่ยิ่งใหญ่ ครอบเศียรครู พิธี
บวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป็นต้น 

      
 
 
 
 
 



6.3.2  พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก  
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์จัดขึ้นในวันขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี โดยส่วนราชการ

ได้จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงและสถานท่ี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ผู้แทนหน่วยงาน และผู้น าท้องถิ่น 
วางพวงหรีด พราหมณ์อ่านค าบูชาฤกษ์ เริ่มพิธีบวงสรวง ชมการแสดงกระบี่กระบอง / ชกมวยคาดเชือก และ
กิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย  

 
 

6.3.3  งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา  
  งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา จัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ อ าเภอแสวงหา เพ่ือเป็นการ
ร าลึกถึงคุณงามความดีของวีรชนคนแสวงหา คือนายอิน นายเมือง นายแท่น นายโชติ ชาวบ้านสีบัวทอง 
ผู้เข้าร่วมต่อสู้กับพม่าในสงครามค่ายบางระจันครั้งพม่าบุกกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี 2309 โดยภายในงานมีขบวนแห่
ในพิธีเปิดงาน นิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจ าหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
การแสดงแสง สี เสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.3.4   งานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  

งานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ จัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี  ณ บริเวณ
อนุสาวรีย์ นายดอก-นายทองแก้ว ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือร าลึกถึงคุณงาม
ความดีของวีรบุรุษนายดอก-นายทองแก้วแห่งบ้านโพธิ์ทะเล ชาววิเศษชัยชาญ ที่ยอมสละชีวิตอย่างกล้าหาญ
เพ่ือปกป้องผืนแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจันก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกในปี  ๒๓๐๙ โดย
ภายในงานมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์นาย
ดอก-นายทองแก้ว การประกวดและการแสดงต่าง ๆ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลาดย้อนยุค 
เป็นต้น 

    
 

6.3.5  งานบุญโขลกแป้งขนมจีน ณ วัดสว่างอารมณ์ อ าเภอโพธิ์ทอง  
เป็นการสืบทอดประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๑-12 ค่ า เดือน ๑๑ เป็น

งานบุญประจ าปี สืบต่อมาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี และเนื่องจากเป็นงานประเพณีใหญ่ วัสดุที่ใช้ท าขนมจีน 
ประกอบด้วย ข้าวสาร มะพร้าว ปลา เพ่ือท าน้ ายา และน้ าพริก เมื่อใกล้ถึงวันงานแม่บ้ านชาวต าบลสามง่าม 
ต่างมาช่วยกันเตรียมแป้ง ซึ่งต้องใช้เวลาแช่แป้งนาน ๔ วัน จากนั้นเมื่อถึงวันก่อนวันงานชาวบ้านและผู้มีจิต
ศรัทธาจะพากันมาโขลกแป้งขนมจีน เมื่อถึงวันงานพระสงฆ์ที่รับนิมนต์ไว้ก็จะเดินทางมาถึงวัดสว่างอารมณ์ 
จ านวนมากทุกปี โดยทางจัดจะจัดสถานที่ในการท าบุญอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม ประกอบพิธีท าบุญตามปกติ 
จากนั้นถวายภัตตาหารเพล อันประกอบไปด้วย ขนมจีน น้ าพริก น้ ายา เป็นหลัก  

 
    
 
 
 
 



    
6.3.6  งานประเพณีกวนข้าวอาซูรอ 

การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของ
ศาสนาอิสลาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิม ค าว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสมการ
รวมกันคือการน าสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวน
ข้าวอาซูรอ จะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน เป็นการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน 

 

 
6.3.7  งานประเพณีแข่งเรือยาว   

ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี วัดริมแม่น้ าจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวเพ่ืออนุรักษ์
สืบทอดประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือประกวดประชันฝีมือฝีพายเป็นการสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับ
ผู้ร่วมงาน เช่น งานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมกวรวิหาร อ าเภอป่าโมก งานประเพณีแข่งเรือยาววัดสุวรรณ
ราชหงส์ บริเวณหน้าวัดสุวรรณราชหงส์ อ าเภอโพธิ์ทอง 

      
 

6.3.8  ประเพณีเผาข้าวหลามบ้านแก 
ประเพณีเผาข้าวหลามบ้านแก เกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งพระครูสุตานุยุตในขณะนั้น

ท่านได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านแก ต าบลศรีพราน อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ได้เชิญชวนชาวบ้าน
และผู้มีจิตศรัทธา ให้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีส่งเปรต และเซ่นสรวงเทวดา โดยการเผาข้าวหลามจากนั้น
ร่วมกันท าบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เมื่อเวียนเทียนเสร็จก็จะแจกข้าวหลาม
ให้กับผู้ที่เข้ารวมพิธี ของทุกปี 



      
 

6.3.9  งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง 
งานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง เป็นงานประจ าปีของชาวอ่างทอง จัดขึ้นช่วงเดือน                         

กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยภายในงานมีกิจกรรมที่
น่าสนใจหลากหลาย อาทิเช่น การแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การจัดแสดงสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) การประกวดและจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร มหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอด
สารพิษ เป็นต้น 

     
 

6.3.10  งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง  
งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง จัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ      

วัดขุนอินทประมูล อ าเภอโพธิ์ทอง เพ่ือส่งเสริมศักยภาพจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
ชลประทาน การผลิตสินค้าชุมชน OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พ้ืนที่จังหวัดอ่างทองเพ่ิมมากขึ้น 
เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าขายมีการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง น าวิชาการด้านการเกษตร
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพ่ิมผลผลิตสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดมาจัด
แสดงและจ าหน่าย โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการด้านการเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ ชลประทาน การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีเมืองอ่างทอง การจ าหน่ายกิ่งพันธุ์ ต้นกล้า 
อาหารสินค้าชุมชน OTOP และผลผลิตทางการเกษตรสินค้าโครงการพระราชด าริฯ เป็นต้น 

   
 

6.4 การสาธารณสุข 
จังหวัดอ่างทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 326 เตียง จ านวน 1 แห่ง 

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



 
ตารางแสดงจ านวนเตียงและสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

โรงพยาบาล จ านวนเตียง 
จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ทั่วไป ขนาดใหญ่ รวม 
รพ.อ่างทอง 324 11 2 13 
รพ.ไชโย 30 9 - 9 
รพ.ป่าโมก 60 9 1 10 
รพ.โพธิ์ทอง 60 15 2 17 
รพ.แสวงหา 30 5 2 7 
รพ.วิเศษชัยชาญ 90 13 2 15 
รพ.สามโก ้ 30 4 1 5 

รวม 624 66 10 76 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากร สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และเตียงจ าแนกตามอ าเภอและสัดส่วน 

อ าเภอ จ านวนประชากรและพื้นที ่ ลักษณะท่ัวไปของสถานพยาบาล 
ต าบล ประชากร ทั่วไป/ขนาด

ใหญ่ 
เตียง เตียง:ประชากร 

เมืองอ่างทอง 14 56,558 13 324 1:175 
ไชโย 9 22,895   9 30 1:764 
ป ่าโมก 8 28,438 10 60 1:474 
โพธ ิ์ทอง 15 53,841 17 60 1:897 
แสวงหา 7 34,858   7 30    1:1,161 
ว ิเศษชัยชาญ 15 66,488 15 90 1:739 
สามโก ้ 5 19,326   5 30 1:645 

รวม 73 282,404 76 624 1:453 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 

จ าแนกตามสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
 สสจ.อ่างทอง (แพทย์ใช้ทุนปี 1) 12 - - - 
 สสจ.อ่างทอง (บริหาร) 2 1 6 - 
 รพท.อ่างทอง 31 9 17 352 
 รพช.วิเศษชัยชาญ 12 7 8 88 
 รพช.โพธิ์ทอง 7 4 5 58 
 รพช.ป่าโมก 5 4 4 53 
 รพช.แสวงหา 5 2 4 45 
 รพช.ไชโย 4 2 3 34 
 รพช.สามโก ้ 3 2 3 34 

รวม 81 31 50 664 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2560) 

http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=00005&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=00005&poscode=60104&flagjob=%272%27,%273%27,%274%27
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10689&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10689&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10689&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10787&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10787&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10787&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_level.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10785&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10784&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10784&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10784&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10786&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10786&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10786&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10782&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10782&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10782&poscode=60603
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10788&poscode=60104
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10788&poscode=60204
http://203.157.240.14/gis/report/pop_officer_flagwork.php?rgcode=4&cwcode=15&offid=10788&poscode=60603


 
ตารางแสดงจ านวนประชากร บุคลากรในสายงานสาธารณสุขภาครัฐจ าแนกตามอ าเภอและสัดส่วน 

อ าเภอ ประชากร แพทย์ พยาบาล แพทย์:ประชากร พยาบาล:
ประชากร เมืองอ่างทอง 56,558 55 

 
352 1:1,029 1:161 

ไชโย 22,895 12 88 1:1,908 1:261 
ป ่าโมก 28,438 7 58 1:4,063 1:491 
โพธ ิ์ทอง 53,841 5 53 1:10,768 1:1,015 
แสวงหา 34,858 5 45 1:1,972 1:775 
ว ิเศษชัยชาญ 66,488 4 34 1:1,662 1:1,956 
สามโก ้ 19,326 3 34 1:6,442 1:569 

รวม 282404 91 664 1:3103 1:425 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
 
6.5 ด้านแรงงาน 

สถานการณ์ด้านแรงงาน ประชากรและก าลังแรงงานจังหวัดอ่างทอง ณ เดือนมีนาคม 2560         
มีประชากรทั้งสิ้น 259,277 คน เป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 215 ,231 คน เป็นผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน 142,207 คน ผู้มีงานท า 140,052 คน ผู้ว่างงาน 2,155 คน 

การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดอ่างทอง ณ เดือนมีนาคม 2560 จ านวน ๑40,05๒ คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง  จ านวน 30,๗42 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.95 รองลงมาคือพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จ านวน ๒6,983 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.27 และผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน ๒6,648 คน คิด
เป็นร้อยละ ๑9.0๓                            

การส ารวจความต้องการแรงงานใน
จังหวัดอ่างทอง ปี 2558 พบว่า มีจ านวนผู้ท างาน
ทั้งสิ้น 8,810 คน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานฝีมือ
มากสุดจ านวน 3,261 คน    (ร้อยละ 37.01) 
รองลงมาคือกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือจ านวน 2,146 คน 
(ร้อยละ 24.36) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร จ านวน 
1,647 คน (ร้อยละ 19) และกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ
จ านวน 1,729 คน (ร้อยละ 19.63)  ส าหรับการศึกษา ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 2,310 คน (ร้อยละ 26.22) รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน 2,212 คน 
(ร้อยละ 25.11) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,538 คน (ร้อยละ 17.46)   

       การเข้า-ออกงาน ปี 2558  มีแรงงานเข้าท างานรวมทั้งสิ้น 891 คน เป็นการรับเข้าท างานเพ่ือ
ทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จ านวน 724 คน (ร้อยละ 81.26) และรับเข้าท างานในต าแหน่งงานใหม่ที่ขยาย
งานเพ่ิม 167 คน  โดยอุตสาหกรรมประเภทการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีการ
รับแรงงานเข้าท างานสูงสุดถึง 602 คน (ร้อยละ 67.56) ส าหรับการออกจากงาน แรงงานที่ออกจากงานรวม
ทั้งสิ้น 492 คน ส่วนใหญ่เป็นการลาออกเอง 446 คน (ร้อยละ 90.65)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการ

แรงงานรวมทั้งสิ้น 39 อัตรา และขาดแคลนแรงงาน 15 อัตรา โดยต าแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุด 
คือ ต าแหน่งช่างไฟฟ้า,  ช่างยนต์ ส่วนต าแหน่งที่ขาดแคลนแรงงานมากสุด  ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  

      (ท่ีมา ส านักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
  

 ด้านแรงงานต่างด้าว มีจ านวนทั้งสิ้น ๒,๙๑๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
จ าแนกเป็น       
 ๑. คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จ านวน ๑,๓๕๐ คน ประกอบด้วย คนต่างด้าวประเภท
ชั่วคราว (มาตรา ๙) จ านวน ๘๓ คน  คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน ๕๐ 
คน          คนด้าวด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ประเภทน าเข้าตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(MOU) จ านวน ๓๙๓ คน  คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ๘๒๒ คน คน
ต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม จ านวน ๒ คน 
                ๒. คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จ านวน ๑,๕๘๓ คน ประกอบด้วย คนต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จ านวน ๑,๕๖๓ คน และชนกลุ่มน้อย จ านวน 
๒๐ คน 

                  (ท่ีมา :  ส านักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙) 
  
การประกันสังคม 
      จังหวัดอ่างทอง  มีสถานประกอบการในความรับผิดชอบ  9๕๒ แห่ง  ผู้ประกันตน  ๓๗,๒๔๒  
คน  จ าแนกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ านวน 12,๙๓๕ คน  มาตรา 39  จ านวน 4,๖๕๒  คน มาตรา 
40  จ านวน ๑๙,๖๕๕ คน  

 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคม  

การประกันสังคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี ๒๕๕๙ 
สถานประกอบการ (แห่ง) ๙๑๔ 917 923 ๙๔๑ ๙๕๒ 
ผู้ประกันตน (คน) 25,241 16,000 37,195 ๓๗,๔๒๔ ๓๗,๒๔๒ 
-  ผู้ประกันตน มาตรา 33 (คน) 11,208 11,463 11,670 ๑๓,๒๒๑ ๑๒,๙๓๕ 
-  ผู้ประกันตน มาตรา 39 (คน) 4,243 4,537 4,503 4,5๙๘ ๔,๖๕๒ 
-  ผู้ประกันตน มาตรา 40 (คน) 9,790 12,452 21,022  ๑๙,๖๐๕ ๑๙,๖๕๕ 
 ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 255๙) 



สถานการณ์ปัญหาทางสังคมท้องถิ่น ปี 2555 - 2558 

สถานการณ์ปัญหาเชิงประเด็นสังคม 
ปี ๒๕๕๕ 
จ านวน 

ปี ๒๕๕๖ 
จ านวน 

ปี ๒๕๕๗ 
จ านวน 

ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน 

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 2,803 3,081 4,297 ๕,๒๗๘ 
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 1,847 3,948 4,494 ๓,๔๖๙ 
ปัญหาด้านการศึกษา 202 253 267 ๖๙๓ 
ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ 3,251 3,884 2,855 ๕,๔๕๕ 
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตฯ 60,596 5,169 2,367 ๗๙๔ 
ปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม 213 290 248 ๓๑๘ 

รวม 68,912 16,625 14,528 ๑๖,๐๐๗ 
 

    จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าสถานการณ์ปัญหาเชิงประเด็นสังคมของจังหวัดอ่างทอง ปัญหา
ด้านต่างๆ จากภาพรวมเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม ผู้ประสบปัญหามีจ านวนเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ  ในส่วนของปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า 
ผู้ประสบปัญหา มีจ านวนลดลง 
 

สถานการณ์ปัญหาสังคมเชิง
กลุ่มเป้าหมาย 

ปี ๒๕๕๕ 
จ านวน 

ปี ๒๕๕๖ 
จ านวน 

ปี ๒๕๕๗ 
จ านวน 

ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน 

ปัญหาเด็กและเยาวชน ( อายุ 0 – 25 ปี) 1,575 2,823 992 ๑,๘๓๕ 
ปัญหาครอบครัว 569 753 567 ๘๘๑ 
ปัญหาสตรี (อายุ 25 – 60 ปี) 366 664 671 ๑,๕๑๐ 
ปัญหาผู้สูงอายุ ( อายุ 60 ปีขึ้นไป) 603 993 467 ๑,๔๕๐ 
ปัญหาคนพิการ 186 168 56 ๓๕๙ 
ปัญหาแรงงาน 534 549 147 ๕๗ 

รวม 3,833 5,948 2,966 ๖,๐๙๒ 
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สถานการณ์ปัญหาเชิงประเดน็สังคม 

ปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยัและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาด้านสขุภาพอนามยั 

ปัญหาด้านการศึกษา 

ปัญหาการมีงานท าและรายได้ 

ปัญหาด้านความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัญหาด้านวฒันธรรมและจริยธรรม 



 

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าสถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดอ่างทอง ในปี 2558 ภาพรวม
ของปัญหาที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปัญหาเด็กและเยาวชน  ปัญหาสตรี ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาครอบครัว และปัญหา
คนพิการ เพ่ิมข้ึนตามล าดับ มีเพียงปัญหาแรงงานที่มีปัญหาลดลง 

6.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.6.1 ระบบประปา 

จังหวัดอ่างทองมีการผลิตน้ าประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1) เขตจ าหน่ายน้ าอ าเภอเมืองอ่างทอง และอ าเภอโพธิ์ทอง ใช้แหล่งน้ าดิบจากแม่น้ า

เจ้าพระยา มีก าลังผลิตน้ าประปาขนาด 1,016 ลบ.ม./ช.ม. มีผู้ใช้บริการ จ านวน 8,830 ครัวเรือน   
 2) เขตจ าหน่ายน้ าในพ้ืนที่อ าเภอแสวงหา ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิต

น้ าประปาขนาด 105 ลบ.ม./ช.ม. มีผู้ใช้น้ าจ านวน 903 ครัวเรือน 
 3) เขตจ าหน่ายน้ าอ าเภอป่าโมก ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาล มีก าลังการผลิตน้ าประปา

ขนาด 105 ลบ.ม./ช.ม. มีผู้ใช้น้ าจ านวน 1,642 ครัวเรือน  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ใช้แหล่งน้ าดิบจากบ่อบาดาลและคลองขุด มีก าลัง

การผลิตน้ าประปาขนาด 219 ลบ.ม./ช.ม. มีผู้ใช้น้ าจ านวน 5,089 ครัวเรือน 
ตารางแสดงจ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้และก าลังการผลิตน้ าประปา จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
ก าลังการผลติ  

(ลบ.ม.) 
น้ าทีผ่ลติได ้
(ลบ.ม.) 

จ านวนปริมาณน้ า (ลบ.ม.) 
ผู้ใช้น้ า 
(ราย) ที่จ าหน่าย 

แก่ผู้ใช้ 
สาธารณประโยชน์ 

และรั่วไหล 
ที่ใช้ 

ในระบบ 

เมืองอ่างทอง 10,161,60
0 

4,770,265 2,222,061 1,817,177 731,06
0 

8,830 
ไชโย - - - - - - 
ป ่าโมก 1,051,200 630,370 370,104 247,663 12,603 1,642 
โพธ ิ์ทอง - - - - - - 
แสวงหา 1,051,200 341,473 153,144 167,159 21,170 903 
ว ิเศษชัยชาญ 2,190,000 1,226,400 1,703,277 623,130 76,338 5,089 
สามโก ้ - - - - - - 

รวม 14,454,0
00 

6,968,50
8 

4,448,58
6 

2,855,096 841,17
1 

16,464 
 

ตารางแสดงปริมาณน้ าที่ผลิตและจ าหน่ายแก่ผู้ใช้น้ า จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
2557 2558 2559 

น้ าที่ผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

จ าหน่ายแก่
ผู้ใช้ 

ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

น้ าที่ผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

จ าหน่ายแก่
ผู้ใช้ 

ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

น้ าที่ผลิตได้ 
(ลบ.ม.) 

จ าหน่ายแก่
ผู้ใช้ 

ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

เมืองอา่งทอง 2,615,866 2,081,845 8,311 2,819,031 2,593,128 8,483 4,770,265 2,222,061 8,830 
ไชโย       - - - 
ป ่าโมก 457,115 357,819 1,533 457,641 449,934 1,555 630,370 370,104 1,642 
โพธ ิ์ทอง       - - - 
แสวงหา 224,836 150,285 872 208,660 203,391 877 341,473 153,144 903 
ว ิเศษชัยชาญ 1,299,283 814,439 4,820 114,990 76,085 5,080 1,226,400 1,703,277 5,089 
สามโก ้       - - - 

รวม 4,597,140 3,404,388 1,536 3,600,322 3,322,538 15,995 6,968,508 4,448,586 16,464 



6.6.2  โทรศัพท์ 
 จังหวัดอ่างทอง มีอัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากรร้อยละ ๒๔.๖๘ ซึ่งสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของประเทศ (ค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ ๒๓.๔๐) ในปี ๒๕60 มีจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ที่เปิด
ให้บริการ จ านวน 10,942 เลขหมาย แบ่งเป็นเลขหมายสาธารณะ จ านวน 1,234 เลขหมาย และเลขหมาย
ธรรมดา จ านวน 9,708 เลขหมาย 
 

ตารางแสดงบริการเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าจ าแนกตามประเภทของผู้เช่า พ.ศ.2555 - 2559 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า 19,340 17,542 15,711 14,920 15,144 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 15,737 14,638 13,463 12,113 11,252 
 ธุรกิจ 1,166 1,220 1,229 1,227 1,240 
 บ้านพัก 12,203 10,913 9,742 8,399 7,525 
 ราชการ 1,112 1,094 1,087 1,081 1,090 
 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 154 154 154 154 154 

โทรศัพท์สาธารณะ2/ 1,102 1,251 1,247 1,247 1,236 
 ไม่ระบุ/ไม่ทราบ  - 6 4 5 7 
บริษัทสัมปทาน 3,603 2,904 2,248 2,807 3,892 

ที่มา: บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)   
 2/ หมายถึง แสดงข้อมูลเฉพาะ ที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเอง ไม่รวมที่บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) เช่าตู้/เครื่อง และท่ีให้สิทธิแก่ กสท. 

ตารางแสดงครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2556-2559 

ปี 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์1/ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
2556 193,93

8 
66,890 91,667 169,161 66,781 194,047 

2557 182,20
3 

59,025 154,19
8 

68,206 173,022 154,198 

2558 184,19
2 

57,794 71,783 170,203 79,525 162,461 

2559 187,40
9 

55,293 71,193 171,509 104,586 138,116 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป  

จ าแนกตามการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2556-2559 

ปี 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

ใช้ ไม่ใช ้ ใช้ ไม่ใช ้ ใช้ ไม่ใช ้
2556 91,667 169,161 66,781 194,047 193,938 66,890 
2557 87,030 154,198 68,206 173,022 182,203 29,025 
2558 71,738 170,203 79,525 162,461 184,192 57,794 
2559 71,193 171,509 104,586 138,116 187,409 55,293 

 
6.6.3  การไปรษณีย์ 

 จังหวัดอ่างทองมี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน ๗ แห่ง ตั้งกระจายให้บริการแก่
ประชาชนอยู่ทั่วทุกอ าเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ในจังหวัดอ่างทอง  

ตารางแสดงการให้บริการไปรษณีย์จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2558 - 2559 

อ าเภอ ที ่
ท าการ 

2558 2559 
รูปแบบไปรษณยีภัณฑ ์ รูปแบบไปรษณยีภัณฑ ์

ธรรมดา พัสด ุ บรกิารพิเศษ ธรรมดา พัสด ุ บรกิารพิเศษ 
เมืองอา่งทอง 1 558,256 7,568 233,415 577,322 5,593 264,104 

ไชโย 1 18,524 2,365 52,874 33,548 1,674 52,723 

ป ่าโมก 1 52,143 5,784 66,874 170,104 6,662 77,071 
โพธ ิ์ทอง 1 64,851 4,385 46,713 56,414 4,311 57,485 

แสวงหา 1 118,654 2,541 29,672 106,663 2,365 35,760 

ว ิเศษชัยชาญ 1 292,996 3,557 112,474 245,194 5,092 129,309 

สามโก ้ 1 13,520 1,002 41,133 18,185 1,242 69,658 

รวม 7 1,118,944 27,202 583,155 1,207,430 26,939 686,110 

  
6.6.4   การไฟฟ้า 

จังหวัดอ่างทองมีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน ๘7,034 ครัวเรือน ร้อยละ 99.95
แยกเป็นอ าเภอเมืองอ่างทอง จ านวน 21,204 ครัวเรือน อ าเภอไชโย 6,827 ครัวเรือน อ าเภอป่าโมก 
8,854 ครัวเรือนอ าเภอโพธิ์ทอง 14,018 ครัวเรือนอ าเภอแสวงหา 9,300 ครัวเรือน อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
1,593 ครัวเรือนอ าเภอสามโก้ 5,238 ครัวเรือน  

ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2557-2559 

รายการ 2557 2558 2559 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า  89,496 14,920 15,144 
 ที่อยู่อาศัย 156.1 12,113 11,252 
 สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 308.8 1,227 1,240 
 สถานที่ราชการและสาธารณะ 17.4 8,399 7,525 
 อ่ืน ๆ 2.5 1,081 1,090 

 



 
เครือข่ายด้านความร่วมมือและภาคีการท่องเที่ยวของจังหวัด 

- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
- สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
- เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

ข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งปัญหา และความต้องการแต่ละพ้ืนที่ 
           ให้ภาคราชการ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนด้านงบประมาณ 
 
ผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมา และแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวที่
ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
 -  ผลการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และด าเนินการจัดการ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามปฎิทินของจังหวัด 
 -  แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
             โฮมสเตย์บางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด 

สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ในด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการ
ท่องเที่ยว จ านวน 7,283,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2558 เติบโตมากขึ้น กล่าวคือ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.2 จากปี 2557 และส่งผลการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 จ านวน 
818.36 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 23.9 ส าหรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนที่เดินทางเข้ามาใน
จังหวัดอ่างทอง อาจจะเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐและเอกชน 
พยายามรณรงค์ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอโดยได้ด าเนินการจัดโครงการท่องเที่ยวใกล้
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี-อยุธยา-อ่างทอง-นนทบุรี การจัดงานประเพณีสงกรานต์ อาทิ งานวัดใหญ่ ตีกลองลั่นทุ่ง 
ประเพณีสงกรานต์ การละเล่นพ้ืนบ้าน ออกร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น อีกทั้งนักทัศน าจรชาวไทยจะ
เดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้มนัสการ สิ่งศักดิ์สิทธ์ อาทิ วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดม่วง และ   
วัดป่าโมกเป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ระยะเวลา  1 วัน 
- สถานที่ท่องเที่ยวที่ไป 
     วัดม่วง วัดไชโยวรวิหาร วดัจันทรังษี วัดขุนอินทประมูล บ้านหุ่นเหล็ก  ตลาดศาลเจ้าโรงทอง 

     -    จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว 
          มาไหว้พระท าบุญตามประเพณี และซื้อของที่ระลึก กินขนมไทยโบราณ 

- การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อครั้ง 
นักท่องเที่ยวชาวไทย         เฉลี่ย 1,206.41 : วัน 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ    เฉลี่ย 1,663.68 : วัน 

- รายได้จาการท่องเที่ยว 
ปี 2560   -898.72 +6.11 
 

 การพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยว 
 -  การจัดอบรมให้ความรู้ เด็กและเยาวชน 

  -  โครงการเสริมสร้างบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม             
              กิจกรรมพัฒนาองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
  -  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม           
              จังหวัดอ่างทอง กิจกรรม อบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  
     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ในด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการ

ท่องเที่ยว จ านวน 7,283,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2558 เติบโตมากขึ้น กล่าวคือ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.2 จากปี 2557 และส่งผลการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 จ านวน 
818.36 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 23.9 ส าหรับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนที่เดินทางเข้ามาใน
จังหวัดอ่างทอง อาจจะเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐและเอกชน 
พยายามรณรงค์ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอโดยได้ด าเนินการจัดโครงการท่องเที่ยวใกล้
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี-อยุธยา-อ่างทอง-นนทบุรี การจัดงานประเพณีสงกรานต์ อาทิ งานวัดใหญ่ ตีกลองลั่นทุ่ง 
ประเพณีสงกรานต์ การละเล่นพ้ืนบ้าน ออกร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น อีกทั้งนักทัศน าจรชาวไทยจะ
เดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้มนัสการ สิ่งศักดิ์สิทธ์ อาทิ วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดม่วง และ   
วัดป่าโมกเป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัด 

ด้านนโยบายรัฐและการเมือง 

1. นโยบายของรัฐสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ส่งผลให้มีการผลิตสินค้า
เกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

2. นโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ 

3. นโยบายของรัฐสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีโอกาสในการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐานและบริการนักท่องเที่ยวสูงขึ้น 

4. นโยบายของรัฐในการจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและเตือนภัย 

5. นโยบายของรัฐเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่งคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี   
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 



 
6. นโยบายของรัฐเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ท าให้จังหวัดอ่างทองมีรายได้

จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
7. นโยบายของรัฐในการเตรียมความพร้อมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็น

ความร่วมมือชองภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับ
การดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และ
ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

8. ภาครัฐมีนโยบายก าหนด นโยบายด้านยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
9. นโยบายของรัฐที่เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ

บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดที่ดีให้แก่ประชาชน 
10. นโยบายของรัฐในการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- กระแสของนิยมบริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจสินค้าที่มีลักษณะ ได้แก่ 

สินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้าเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค เช่น ฮาลาล ท าให้มีความต้องการสินค้าเกษตรมาตรฐานอาหาร
เพ่ิมมากข้ึน 

- สภาพแวดล้อม และภูมิอากาศท่ีมีความผันผวนสูงส่งผลให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง ส่งผลต่อการผลิตทางเกษตรของจังหวัดโดยตรง 

- การน าหลักความพอประมาณ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติส่งผลต่อการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการเกษตรของเกษตรกร 

- โรค/แมลงระบาดข้าวในพ้ืนที่ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย ยากต่อการ 
แก้ไขและป้องกันได้อย่างทั่วถึง 

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและการด าเนินชีวิตของประชาชนจากสังคมใหญ่ 
เป็นสังคมเดี่ยวท าให้ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกและอาหารแบบส าเร็จรูปมากขึ้น จึงมีโอกาสในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มข้ึน 

- ทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนักส่งผลให้ทายาทเกษตร 
มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- โครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในระดับประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมในด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ เช่น รายจ่ายด้านสุขภาพ เบี้ยยังชีพ ที่อยู่อาศัยฯ 

- สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและเป็นเส้นทางระบายน้ าจากภาคเหนือไหลผ่าน  
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมและเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด    
อีกท้ังมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 
ด้านเศรษฐกิจ 

- ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- การแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC ที่รุนแรงขึ้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบเชิงลบหาก 

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
- ราคาสินค้าเกษตรปลอดภัยมีราคาไม่แตกต่างจากราคาสินค้าท่ัวไป ท าให้เกษตรไม่เกิด 



แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่ภาคผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่บุคลากร 
แสวงหาความรู้ได้ง่ายขึ้น 

- ภาครัฐยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรยังไม่ทั่วถึง ส่งผล 
ให้ได้ผลผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตสูง 
 
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง จุดโอกาส และอุปสรรค 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
   จังหวัดอ่างทองอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การรองรับนักท่องเที่ยวสะดวก ประหยัดเวลา 
ค่าใช้จ่าย ด้วยความเป็นแหล่งอาหาร ทั้งการเกษตรและประมง ที่มีคุณภาพ ปริมาณ ตลอดจนราคาที่ไม่สูง
มากนัก  
 

จุดอ่อน (Weakness) 
 เป็นพื้นที่ลาบลุ่มมีน้ าท่วมขังแทบทุกปี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ต่อเนื่อง การพัฒนา
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่จึงไม่เกิดข้ึน 
 
โอกาส (Opportunity) 
 อยู่ไม่ไกล กรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว ส่วนมากใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนัก และมี
ความแตกต่างด้านการด าเนินวิถีชีวิตให้สัมผัสได้ 
 
อุปสรรค (Threat) 
 มีน้ าท่วมขังแทบทุกปี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สามารถพัฒนาได้ในระดับมาตรฐาน ขาดการลงทุน ทั้งด้านที่พัก สถานบริการต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 อ่างทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมและการเกษตร ศูนย์หัตถกรรม อาหารปลอดภัย   
ขนมไทยอร่อย 

พันธกิจ (Mission) 

 ๑. พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่  
          ๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
          ๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดโลก  
          ๔. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์ (Objectiver) 
 ๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่  

๒. สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ  
๓. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการเพ่ิมศักยภาพ สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลก  
๔. การท่องเที่ยวได้รับการบริหารจัดการและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  

 
เป้าหมาย (Targets) 
 1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ส่งเสริมจังหวัด อ่างทองให้เป็น เมืองแห่งการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาแหล่งจ าหนา่ยสินค้าของที่ระลึก ร้านอาหารและที่พักให๎ได้มาตรฐาน 
 4. สร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้าง รายไดข้อง ประชาชน ให้มาก ยิ่งขึ้น  
 

ตารางตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาและฟ้ืนฟูเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

แหล่ง 1 1 2 1 1 

2.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐาน/ปี 1 1 1 1 1 



3. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ด้านการ
ท่องเที่ยว (การบริการและการบริหารจัดการ) 

คน 120 150 120 120 150 

5. จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัด  

ครั้ง 15 15 16 17 18 

6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จาการท่องเที่ยว  ร้อยละ/ปี 5 5 6 6 7 

7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยว ร้อยละ/ปี 5 5 6 6 7 

  



๑ 
 

บทท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดด้านต่าง ๆ 

๕.๑  การเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ กรอบนโยบายและแผนของกระทรวงฯ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด 

ภาพที่ ๕.๑ แบบแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาล : ข้อที่ ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
        ข้อท่ี ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่
มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ ทั้งจะให้เช่ือมโยง
กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั่งที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่  โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่ม
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. 2560 – 2564) :  
จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น จะมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง คือ  
     (๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พัฒนา
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ฟื้นฟูความเช่ือมั่นและด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากร และ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
     (๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยว โดยปรับปรุงให้เอื้อต่อการพัฒนาส าหรับอนาคต สอดคล้องกับสภาวการณ์ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ 
  (๓) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  

AEC IMT-GT 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง    
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2564  



๒ 
 

แบบแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2564 (ต่อ) 

แผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2  

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

 ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ของจังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ. ๒๕60 – 2564 
วิสัยทัศน์   
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีคุณภาพชั้นน าของโลกท่ีเติบโต
อย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความ
เป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สั งคม และกระจาย
รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการ
ท่องเท่ียวและการกีฬา สร้างเสริม
ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ” 

วิสัยทัศน์  
อ่างทอง แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
วัฒนธรรมและการเกษตร ศูนย์
หัตถกรรม อาหารปลอดภัย   ขนม
ไทยอร่อย 

 

วิสัยทัศน์  
อ่างทอง แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
วัฒนธรรมและการเกษตร ศูนย์
หัตถกรรม อาหารปลอดภัย   ขนม
ไทยอร่อย 

 

 วิสัยทัศน์   
อ่างทอง แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
วัฒนธรรมและการเกษตร ศูนย์
หัตถกรรม อาหารปลอดภัย   ขนม
ไทยอร่อย 

 

เป้าประสงค ์
๑. การเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ 
เพื่อยกระดับขีดความ สามารถด้าน
การท่องเท่ียว 
๒. การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ของประเทศอย่างสมดุล 
๓. การกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว สู่
ทุกพื้นท่ีและทุกภาคส่วน 
๔. การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถี
ไทย ท้ังในเชิงสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
1. นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬาประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาแหล่ ง 
สินค้า บริการ และการอ านวยความ
สะดวกในตลาดการท่องเท่ียวและ
กีฬาอย่างมีความสมดุลและยั่งยืน 
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของประเทศในภาพรวม 
2. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ด าเนินงานของทุกภาคส่วนน้ัน
เป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอ การ
กระจายการพัฒนาน้ันเป็นไปอย่าง
ท่ัวถึงในระดับพื้นท่ี ท าให้ชุมชนมี
ความสามารถในการแข่งขันและ
ได้รับโอกาสจากการตลาดดาร
ท่องเท่ียวและกีฬาอย่างท่ัวถึง 

เป้าประสงค์ 
๑. มีศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเท่ียว
และภาคเกษตร เพื่อ สร้างรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชน 
มีความม่ันคงในคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓. บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ
ภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
๔. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพื่อ
คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
๕. มีการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความ
เป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 

เป้าประสงค์รวม 
1.เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัว
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2 .ยก ระดั บ คุณภาพชี วิ ต ขอ ง
ประชาชน สร้างความเข้มแข็งทาง
สังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
3.ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความ
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ มี สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ดี 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

 เป้าประสงค์ 
๑. แหล่งท่องเท่ียวและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
ให้มีความพร้อมในการรองรับการ
ท่องเท่ียวอย่างสมดุลและยั่งยืน 
2.ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีความพร้อม
รองรับการท่องเที่ยว 
3.บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ
บริการมีมาตรฐานทางการ
ท่องเท่ียวของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 
4.สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสู่
ชุมชนอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
5.บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาคีเครีอข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๓ 
 

แบบแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2564 (ต่อ) 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง    
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

 ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ของจังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ. ๒๕60 – 2564 
พนัธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว 
สินค้า และบริการในการท่องเท่ียว
ทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐานและ
สมดุล อีกท้ังมีความยั่งยืนของ
แหล่งท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อม และอัต
ลักษณ์วิถีไทย เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ไทยให้มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
๒. พัฒนาโครงการพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล สามารถ
รองรับปริมาณของนักท่องเท่ียวท่ี
เติบโตอย่างต่อเนื่องและความ
ต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทแวดล้อม รวมท้ังสภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการ
แข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจและความภาคภูมิใจในความ 

เป้าหมาย (ต่อ) 
3. บุคลากรและภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในตลาดการท่องเท่ียว
และกีฬามีคุณภาพและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนได้รับปัจจัยสนับสนุนและ
มาตรฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ อุ ต ส าหก ร รมก า ร
ท่องเท่ียวและกีฬาของประเทศ
ประสบความส าเร็จในระดับสากล 
4. อุสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
กีฬาเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้
ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อการบริการและ
ให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ 
5. การบริการและการจัดการการ
ท่องเท่ียวและกีฬาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการบูรณาการ 
ร่วมกันกับทุกระดับและทุกภาค
ส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้อง และทุก
ฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และกีฬาได้อย่างแท้จริง 

พนัธกิจ 
๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้าน
การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน และ
ส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์
พื้นท่ีการท่องเท่ียวให้กระจายไปสู่
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง เพื่อ
ยกระดับรายได้จากการท่องเท่ียว 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตรให้ เติบโตอย่าง เต็ม
ศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
พื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
๓. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลท้ังภาคการ
ท่องเท่ียวและเกษตร เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 
น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ และ
รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของอัน
ดามัน 

พันธกิจ 
1.มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการท่องเท่ียว ให้มีความมั่งค่ัง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 
3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และ
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
4.ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกภาคส่วน 
5.เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1.พัฒนาแหล่ง ท่องเ ท่ียวให้ ได้
ม าตร ฐ านขอ งก ระ ทรว งก า ร
ท่องเท่ียวและกีฬา 
2.ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียว 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพื่ อ กา ร
ท่องเท่ียว 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
5.ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
6 . พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง ก า ร
ท่องเท่ียวเพ่ือเพิ่มศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียว 
7.ส่ ง เสริ มการประชาสัมพันธ์
การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว
อย่างเป็นระบบ 
 
 

 



๔ 
 

แบบแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2564 (ต่อ) 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง    
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

 ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ของจังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ. ๒๕60 – 2564 
พันธกิจ (ต่อ) 
เป็นไทย จิตส านึกท้องถิ่นและการ
เป็นเจ้าบ้านท่ีดี 
๔. สร้างสมดุลในนักท่องเท่ียว ผ่าน
การตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม
วิถีไทยและการสร้างความมั่นใจ
ของนักท่องเ ท่ี ยว เพื่ อผลั กดั น
ประ เทศ ไทยสู่ ก าร เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเท่ียวคุณภาพตามเป้าหมาย ให้
สามารถสร้างรายได้และส่งเสริม
การกระจายรายได้ให้แก่ประเทศ
อย่างยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมการบูรณาการการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียว โดยการมีส่วน
รว่มและการบูรณาการของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว 

พันธกิจ 
๑. จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวและ
กีฬาท่ีสอดคล้องกับแนวทาง การ
พัฒนาของประเทศ 
๒. ก าหนดแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล 
๓. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการ
ท่องเท่ียวและกีฬาท่ีจ าเป็น ท้ังใน
ด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน 
และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
อย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อการบริการและเพื่อ
การให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้
และนวัตกรรมต่างๆ ท่ีสามารถเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและกีฬา 
5. สร้างให้เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรม
การท่องเ ท่ียวและกีฬาในแบบ
บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนท่ี
มีความเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
๑.พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเท่ียว
ให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ท่ีมีศักยภาพใน
พื้นท่ี เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
๓. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ 
(ภาคการท่องเท่ียว, ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม, ประมง, ปศุสัตว์, พืช
อาหาร และอาหาร) ของจังหวัดให้
มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม 
รั บผิ ด ชอ บต่ อ สั ง คมแล ะ เป็ น
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ คุณธรรม สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
๓. ด ารงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
ระดับนานาชาติ  สร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด 
๕. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการ
สร้างอาชีพและ รายได้ของท้องถิ่น 

  



๕ 
 

แบบแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ. ๒๕60 – 2564 (ต่อ) 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

ยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง    
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

 ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
ของจังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ. ๒๕60 – 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว สินค้า และบริการด้าน
การท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การขยายตัวของการท่องเท่ียว 
๓. การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
๔. สร้างสมดุลในนักท่องเท่ียว ผ่าน
การตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริม
วิถีไทยและการสร้างความมั่นใจ
ของนักท่องเท่ียว 
๕.การบูรณาการการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ 
การอ านวยความสะดวก และการ
สร้างความสมดุลให้กับการท่องเท่ียว
ไทยผ่านการตลาด 
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการออก
ก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬา
มวลชน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็น
เลิศและกีฬาอาชีพ 
๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
6. การบูรณาการการบริหาร การ
จัดการการท่องเท่ียวและกีฬาทุก
ระดับให้มีประสิทธิภาพ 

 ประเดน็ยทุธศาสตร์  
1.พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 
2.ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียว 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
5.ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
6.พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเพิ่มศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียว 
7.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว
อย่างเป็นระบบ 

  



๖ 
 

แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
๑. การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความ
สะดวก และการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยว
ไทยผ่านการตลาด 
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬา
อาชีพ 
๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
6. การบูรณาการการบริหาร การจดัการการ
ท่องเที่ยวและกฬีาทกุระดับให้มีประสทิธิภาพ 

แผนยทุธศาสตรก์ลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 
พ.ศ. 2561 – 2564  
๑.พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
อย่างย่ังยืน 
2. การพฒันาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สนิค้า
ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ทีม่ีศักยภาพในพื้นที ่
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งอย่างย่ังยืน  
๓. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแบบแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทองกับนโยบายในระดับตา่ง ๆ

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
“ส่งเสริมการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศให้มี
คุณภาพ และย่ังยืน” 
กลยุทธ ์
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของ
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 
2.ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเที่ยว 
3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการทอ่งเที่ยว 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการการทอ่งเที่ยว 
5.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
6.พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทอ่งเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
7.ส่งเสริมการประชาสมัพันธก์ารตลาดสมัยใหม่ 
และพัฒนาสื่อประชาสัมพนัธ์ด้านการทอ่งเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฯิ  
ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มิตดิ้านการท่องเที่ยว 
๑. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
๒. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี
ความทันสมัย  
๓. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบบัที ่2 
(พ.ศ.2560 – 2564) 
๑. การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน 
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
๓. การพฒันาบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการทอ่งเที่ยว 
๔. สร้างสมดุลในนกัทอ่งเที่ยว ผ่านการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม การส่งเสรมิวิถีไทยและการสร้างความมั่นใจ
ของนักท่องเที่ยว 
๕.การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
และการส่งเสริมความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

นโยบายรัฐบาลด้านการท่องเทีย่ว 
1. ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทย 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
อันมีลกัษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจดัเป็นกลุม่ได้ ทั้ง
จะให้เชื่อมโยงกับผลิตภณัฑ์ที่พัฒนาจากวิถชีุมชน 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั่งที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่   
4. เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
 อ่างทอง แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา วฒันธรรมและ
การเกษตร ศูนย์หัตถกรรม อาหารปลอดภยั ขนม
ไทยอร่อย 

” 
 
พันธกจิ 
๑. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม 
และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่ง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2.พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืนและ
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
4.ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
5.เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
“ส่งเสริมการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศให้มี
คุณภาพ และย่ังยืน” 
กลยุทธ ์
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของ
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา 
2.ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเที่ยว 
3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการทอ่งเที่ยว 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการการทอ่งเที่ยว 
5.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
6.พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทอ่งเที่ยว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
7.ส่งเสริมการประชาสมัพันธก์ารตลาดสมัยใหม่ 
และพัฒนาสื่อประชาสัมพนัธ์ด้านการทอ่งเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 
 

ทศิทางการพัฒนาการท่องเทีย่ว 
๑. การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
๓. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

วิสัยทศันป์ระเทศไทย 

“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
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พัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ทรัพยากรบุคคล การกระจายรายได้ทางการท่องเท่ียว ชุมชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัด 

ข้อมูล GIS แหล่งท่องเที่ยว ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ สัญญาณ
เตือนภัย  

เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ สถานท่ีพักแรม ฯลฯ PO
C 

ฐานข้อมูล 

ยกระดับคุณภาพของบุคลากร ความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหา
ด้านการท่องเทียว 

ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และอื่น ๆ 

ยกระดับคุณภาพวิถีชีวิตท่องเท่ียวชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สร้างเครือข่ายบูรณาการการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ังระบบ 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ ์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการทอ่งเที่ยว ให้รวดเร็ว เช่ือถือ และน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได ้ เพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

การพัฒนา
องค์กร 

แผนที่ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่วของจังหวัดอ่างทอง ปี 2560 - 2564  : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ และยั่งยืน 

๑.รายได้ทีเ่พิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.5 

๒.ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ๓.จ านวนแหล่งท่องเที่ยว/บริการทางการท่องเที่ยวผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/ปี 

๔.ผู้ป่วยฉกุเฉินในพื้นที่ท่องเท่ียวทางบกได้รับบริการภายใน ๑๐ นาทีหลังจากได้รับแจ้งทางหมายเลข ๑๖๙๙ ร้อยละ ๘๐ 

ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์   วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประสิทธิผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 
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๕.2  การมีส่วนร่วมในการวางแผนของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่ด าเนินการไปแล้วในปี ๒๕๕9 และ
เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อในปี ๒๕60 – 2564  
 ๑.  จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวชุมชน  
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดอ่างทอง  
 ๓.  จัดท าแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองแบบเป็นองค์รวม 
 ๔.  แต่งตั้งคณะท างานในภารกิจต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
 

๕.3  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้เกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว  
ที่ด าเนินการไปแล้วในปี ๒๕๕9 และเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อในปี ๒๕60 – 2564  
 ๑.  จัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
 ๒.  คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือด าเนินการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการ
โครงการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ๓.  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
 ๔.  จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 ๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 ๖.  เชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จ านวนอย่างน้อยปีละ ๒ แหล่ง  
 

๕.4  การพัฒนาการจัดการและการบริหารองค์กรให้สอดคล้องและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ 
  การวางแผนองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ว่า “ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ และยั่งยืน อ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงานของบุคลากร 
  ๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  มีหน้าที่ควบคุม  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
  ๒. ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ช่วยควบคุม  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
  ๓.  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ก าหนดไว้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  ประเมินผลความเสี่ยงของแผนงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่จัดท าแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ  เพ่ือน าเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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๕.3  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้เกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว  
ที่ด าเนินการไปแล้วในปี ๒๕๕9 และเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อในปี ๒๕60 – 2564  
 ๑.  จัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
 ๒.  คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือด าเนินการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการ
โครงการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ๓.  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
 ๔.  จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 ๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 ๖.  เชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จ านวนอย่างน้อยปีละ ๒ แหล่ง  
 

๕.4  การพัฒนาการจัดการและการบริหารองค์กรให้สอดคล้องและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ 
  การวางแผนองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ว่า “ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ และยั่งยืน อ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงานของบุคลากร 
  ๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  มีหน้าที่ควบคุม  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
  ๒. ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ช่วยควบคุม  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
  ๓.  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ก าหนดไว้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  ประเมินผลความเสี่ยงของแผนงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
  ๔.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่จัดท าแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ  เพ่ือน าเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการตามแผนงาน/โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

๕.  เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดอ่างทองให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยว  พร้อมทั้งจัดท าแผนการอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว    
เสื่อมโทรม  และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดไปสู่ความยั่งยืน 

  ๖.  เจ้าหน้าที่สถิติ  มีหน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้มีข้อมูลที่
รวดเร็ว  ทันสมัย เชื่อถือได้  เพื่อน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   ๑.  ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน
โครงการ 
   ๒.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ป้องกันความไม่ส าเร็จของโครงการ 
   ๓.  ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาในการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน (Grantt 
Chart) เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
   ๔.  ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกๆ เดือน 
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   ๕.  ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดทุก ๆ ไตรมาส (๓ เดือน , ๖ เดือน ,๙ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 
   ๖.  สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ในครั้งต่อไป 
 
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
  ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองมีมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

แหล่ง 2 2 2 2 2 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
  พ ัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และ

กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ และตัวแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  เส้นทางคมนาคมมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เส้นทาง 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
  พ ัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน หรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกได้รับ
การพัฒนา  

โครงการ 1 1 1 1 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
  บูรณาการความร่วมมือและให้ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองมีความยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยว  

โครงการ/
กิจกรรม 

3 3 3 4 4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
  ส่งเสริม สนับสนับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง และเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในภูมิภาค และข้ามภูมิภาค  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองมีความยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดอ่างทอง  

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
  ส่งเสริม สนับสนับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองได้รับการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 

จ านวนครั้งในการท าตลาดเชิง
รุก 

ครั้ง 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  2. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว 
  3. ท าการตลาดเชิงรุก  

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
  แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้รับการส่ง เสริมการตลาด และ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การตลาดทางการท่องเที่ยวให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 

จ านวนครั้งในการท าการตลาด
เชิงรุก 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร/์โครงการ กลยุทธ์ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ผล 

ผลิต 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

1. โครงการพัฒนาย่านหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยววิถีถิ่น 
หมู่บ้านเรือนไทย (กว่าร้อยหลัง ณ บ้านไผด่ าพฒันา  

    จ.อ่างทอง) 

 1 1 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

2. โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (หมู่บ้านบางเสด็จ อ า เภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง) 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

3. โครงการส่งเสริมวิถีชุมชนเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม (อ าเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง) 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

357,000 - - - 357,000 

4. โครงสนับสนนุการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

2,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 17,000,000 

5. งานร าลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
- อ.ไชโย 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 
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6. งานร าลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
อ.ป่าโมก 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

7. งานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง      
อ.วิเศษชัยชาญ 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

8. งานสดุดวีีรชนคนแสวงหา    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง      
อ.แสวงหา 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

9. งานร าลึกวีรชนคนถูกลืม ขนุรองปลัดชู   
 

 

 

 สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง      
อ.วิเศษชัยชาญ 

400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 
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10.งานสดุดีวีรพันท้ายนรสิงห์    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
อ.เป่าโมก 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

11. งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย  
 
 

 
 

  
 
 
 

สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 อ.ไชโย 
 

527,500 
 
 
 

527,500 
 
 

527,500 
 
 

527,500 2,110,000 
 
 

 

12. มหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลา 
ปลอดสารพิษ 
 
 
 
 
 
 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
- อ าเภอไชโย 

422,700 422,700 422,700 422,700 1,690,800 
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13. งานแข่งเรือพาย    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
- อ าเภอป่าโมก 
- อ าเภอสามโก้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

14. งานมหกรรมลิเก 
 
 

 

 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
- อ าเภอไชโย 

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

15. งานมหกรรมกลองนานาชาติ    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
- อ าเภอป่าโมก 

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

16. งานเทศกาลไหว้พระนอนวดัขุนอินทประมลู 
 

 

  

 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
- อ าเภอ 
โพธิ์ทอง 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 
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17.งานร าลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 
 

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

18. งานร าลึกรัชกาลที่ 9    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

19. งานปัน่ – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

20. โครงการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์เชิงรุก    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

21. ส่งเสริมกิจกรรมไหว้พระ 5 ที่สุด และของดีเมือง
อ่างทอง 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

22. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก            
ณ วัดขุนอินทประมูล 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 31,680,000 
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23. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

24. พัฒนาปัจจัยสนับสนนุภาคการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 7,920,000 

25. พัฒนา/ ปรับปรุง/ อนุรักษ/์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

3,762,000 3,762,000 3,762,000 3,762,000 15,048,000 

26. เสริมสร้างการมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

   สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

27. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

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

28. Road Show การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 
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29. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด    สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 
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บทท่ี ๖ กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์
 
๖.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์  

  เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีการน าไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุผลส าเร็จที่ก าหนด
เป้าหมายไว้ จึงก าหนดกรอบแนวทางในการประเมินผล ดังนี้ 

 ๖.๑.๑ การติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินการในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดมีการมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก ากับ 
ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารผลสัมฤทธิ์ของแผนมีประสิทธิภาพ จึงมีการแต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. มีคณะท างานทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  
มีหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในประเด็นต่างๆ มีหน้าที่ด าเนินการบริหาร
จัดการ แก้ไขปัญหา ด้านการท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 ๓. คณะท างานตรวจติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 
 ๖.๑.๒ การติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน (lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 
  ประเด็นที่น ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วย 
  ๑. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
   เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ 
ในการด าเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
  ๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
หรือโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดอ่างทอง รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานอย่างไร 
  ๓. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
   เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถ 
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี้โดยใช้เป้าหมาย 
และตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็นเครื่องมือที่จะน าไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้น
จริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ 
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  ๔. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
   เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานที่ก าหนดในแต่ละ
โครงการและกิจกรรมหรือไม ่

   ทั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหาก ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะได้น าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 

 ๖.๑.๓ การจัดองค์กรเพื่อการติดตามและประเมินผล 
  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด
อ่างทอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งกระบวนการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานว่าจะส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และเป็นการเร่งรัดการท างานให้เป็นไปตามเงื่อนไข
เวลาที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้หากมีปัญหา อุปสรรคในการท างานจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้   
ซึ่งการติดตามประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารแผนงาน โครงการ ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๖.๑ 
  

�           
OBJECTIVES

             

INPUTS
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OUTPUTS
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 �         
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(RESULTS)

       

(OUTCOMES)= +      

(OUTPUTS)

 
 
ภาพที่ ๖.๑ กรอบแนวคิดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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การติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) 
  การติดตามจะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการด าเนินการในระยะใด ตรงกับก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่ แบบรายงานผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 การประเมินผล (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนปฏิบัติการ (Action plan) จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) 
และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน ๒ ส่วน คือ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย และเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณ  
  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ 
ด้านการท่องเที่ยว ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) ใน ๒ ลักษณะ คือ 
 
  ๑) การติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง (Self – Assessment) คือ หน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการ จะด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
นั้นเอง  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๒ การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกฬีำ

จังหวัดอ่ำงทอง 

 รำยงำนผลรอบ ๓ เดอืน ๖ เดอืน ๙ 

เดอืน และ ๑๒ เดอืน 

กลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวดั

อ่ำงทอง 

คณะท ำงำนตรวจตดิตำมผลกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนปฏบิตัิ

รำชกำรของจังหวัด 
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  ๒. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก (External Assessment) คือ การประเมินผล      
โดยหน่วยงานภายนอก คือ ก.พ.ร. และ ทริส ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานและโครงการ  
เพ่ือตรวจสอบว่าแผนงานและโครงการประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าควรพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการอย่างไรหรืออาจจะยุติแผนงานและ
โครงการ หากพิจารณาแล้วไม่เกิดผลประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้  

 ๖.๑.๔ การจัดการกลไกในการบริหารผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ 
  ใช้ระบบการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล โดยมุ่งเน้นความ
สอดคล้องของนโยบายจากระดับชาติ กระทรวง และกลุ่มจังหวัด มาสู่การบูรณาการร่วมกันในระดับกลุ่ม
จังหวัด โดยก าหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ดังแผนภูมิที่ ๖.๓   
 

แนวทางการพฒันาระบบประเมนิผล กระบวนการพฒันาระบบประเมนิผล

ขัน้ตอนที ่1: การพัฒนาระบบประเมนิผลระดับกลุม่จังหวดัระดบั
กลุม่จงัหวดั

ระดบั
จงัหวดั

ระดบับคุคล

เป้าประสงค์

บทบาท หนา้ทีข่อง
บคุคล ทีส่นับสนุนตอ่
เป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ดั
ของผูบ้งัคับบญัชา

งานทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย
เป็นพเิศษ

เป้าประสงคใ์นระดับบคุคล

ตัวชีว้ดัในระดับบคุคล

บทบาท หนา้ทีง่าน
ของบคุคล

(Job Description)

ภาพรวมการแปลงระบบประเมนิผลจากระดบักลุม่จงัหวดัจนถงึระดบับคุคล

ตัวชีว้ดั

ประเด็นยทุธศาสตร์

วสิัยทัศน์

1.1 ยนืยนั
วสิัยทัศน์ของ
กลุม่จังหวดั

1.3 ก าหนดเป้า
ประสงคท์ีก่ลุม่
จังหวดัตอ้งการ
บรรลภุายใต ้
แตล่ะประเด็น
ยทุธศาสตร์

1.2 ยนืยนั
ประเด็นยทุธศาสตร์
ของกลุม่จังหวดั

1.4 ก าหนด
ตัวชีว้ดัใน

แตล่ะ
เป้าประสงค์

บทบาท หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ทีส่นับสนุนวสิัยทัศน์และ

ประเด็นยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวดั
วสิัยทัศน์จังหวดั

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ดั

ประเด็นยทุธศาสตร์

ขัน้ตอนที ่2 : การพัฒนาระบบประเมนิผลระดับจังหวดั

2.1 ยนืยนั

วสิัยทัศน์ของ
จังหวดั

2.3 ก าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์
เพิม่เตมิตามวสิัยทัศน์

ของจังหวดั

2.4 ก าหนดเป้าประสงค์
ทีจั่งหวดัตอ้งการบรรลุ
ภายใตแ้ตล่ะประเด็น

ยทุธศาสตร์

2.2 ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์

ทีจั่งหวดัมสีว่นผลักดันวสิัยทัศน์และ
ประเด็นยทุธศาสตรข์องกลุม่จังหวดั

2.5 ก าหนด
ตัวชีว้ดัในแตล่ะ
เป้าประสงค์

ระดบั
หนว่ยงาน

บทบาท หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ทีส่นับสนุนวสิัยทัศน์

และประเด็นยทุธศาสตร์
กลุม่จังหวดั

วสิัยทัศน์
หน่วยงาน

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ดั

ประเด็นยทุธศาสตร์

บทบาท หนา้ทีแ่ละภารกจิ
ทีส่นับสนุนวสิัยทัศน์

และประเด็นยทุธศาสตร์
สว่นราชการตน้สังกัด

ขัน้ตอนที ่4 : การพัฒนาระบบประเมนิผลระดับบคุคล

3.1 ยนืยนั
หนา้ทีง่าน

ของบคุคล

3.3 ก าหนด
เป้าประสงคเ์พิม่เตมิ
ตามหนา้ทีง่าน
ทีย่งัไมไ่ดม้ี
การประเมนิ

3.4 ก าหนด
เป้าประสงคเ์พิม่เตมิ
ตามงานทีไ่ดรั้บ

มอบหมายพเิศษทีย่งั
ไมไ่ดม้กีารประเมนิ

3.5 ก าหนด
ตัวชีว้ดัในแตล่ะ

เป้าประสงค์

3.2 ก าหนด
เป้าประสงคท์ีบ่คุคล

มสีว่นผลักดันเป้าประสงค์
ของผูบ้งัคับบญัชา

ขัน้ตอนที ่3 : การพัฒนาระบบประเมนิผลระดับหน่วยงาน

3.1 ยนืยนั
วสิัยทัศน์ของ
หน่วยงาน

3.3 ก าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์
ทีห่น่วยงานมสีว่น
ผลักดันวสิัยทัศน์

และประเด็นยทุธศาสตร์
ของสว่นราชการตน้สังกัด

3.4 ก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตรเ์พิม่เตมิ
ตามวสิัยทัศนของ

หน่วยงาน

3.2 ก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตรท์ีห่น่วยงาน
มสีว่นผลักดันวสิัยทัศน์
และประเด็นยทุธศาสตร์

ของจังหวดั

3.5 ก าหนดเป้าประสงค์
ทีห่น่วยงานตอ้งการ
บรรลภุายใตแ้ตล่ะ
ประเด็นยทุธศาสตร์

3.6 ก าหนดตัวชีว้ดั
ในแตล่ะ

เป้าประสงค์

 
      ภาพที่ ๖.๓  ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
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๖.๒ ปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ (Key success factor) 
  ปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด อ่างทอง 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีมุมมองใน ๒ มิติ ดังนี้ 
 ๖.๒.๑  มิติด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
  ๑. มีการท างานภายในเป็นเครือข่ายภายใต้ระบบงานที่ดี (KSF ๑)  
  ๒.  มีระบบเครือข่ายฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นปัจจุบันและเป็นเอกภาพเชื่อมโยงในระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (KSF ๒)  
 ๓. มีกลไกการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล (KSF ๓)  
  ๔. พัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ (KSF ๔)  
  ๕. มีกลไกสื่อสารการตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (KSF ๕)  

 ๖.๒.๒  มิติด้านการจัดการองค์กร 
  ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ ๕ ข้อ (๕ S) คือ 
  S๑ : ผู้น า ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและจริงจังในการไปสู่ความส าเร็จ  
(Shared Vision) 
  S๒ : กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณาการการท างานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ  
ในจังหวัดเป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัวในรูปแบบเครือข่าย (Smart Structure) 
  S๓ : บรรยากาศการท างานภายในจังหวัดเป็นไปในเชิงบวก ส่งเสริมสนับสนุนกัน เพ่ือการ
ท างานไปสู่ความส าเร็จ (Supportive Organization Structure) 
  S๔ : มีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสถิติข้อมูล
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า (Successful Information Technology and Knowledge Management) 
  S๕ : มีความเข้าใจในกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Systematic Performance 
Measure)  
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ จะต้องมีองค์ประกอบที่ประสาน
กลมกลืนกันในท้ังสองมิติ ซึ่งหมายถึงการจัดการที่ดีท้ังในด้านงาน คน และการบริหารจัดการ  
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