
 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๑. วิสัยทัศน์ 
อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 

๒. พันธกิจ 
๒.๑ พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่  
๒.๒ ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
๒.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่สากล 
๒.๔ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

๓. ต าแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัด 
๓.๑ เมืองน่าอยู่ (เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) 
๓.๒ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ข้าว ปลานิล นกกระทา แพะ) 

 ๓.4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. เป้าประสงค์รวม 
 4.1 ลดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชน 
 4.3พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน   
 4.3 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว จากการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงรุก 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 5.1.พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 
 5.2พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
 5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

6. ความเชื่อมโยงของต าแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

หัวข้อวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

อ่างทอง 
เมืองน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 

1. พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดี ของ  
 ประชาชนสู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 

  2. รักษาความสมดุลของธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพ่ือการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน 

น่าเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ให้
 มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจาก
 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก 

  3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบการผลิต จ าหน่าย
 สินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย ให้ได้
 มาตรฐาน 

  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
 มาตรฐานสากล 

  3. เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่
 ประชาชน 

 
7.  ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2561 - 2564) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 4 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวน พ.ศ. 2560 
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ 
“ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข” 

“อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย” 

 

 

 

 



 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 4 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวน พ.ศ. 2560 
พันธกิจ พันธกิจ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
 ประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๑ พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่  
๒ ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ
 อาหารปลอดภัย  
๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่สากล 
๔ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์  
๑.  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรม
 จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ 
 และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัว
 อบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่มีทักษะความรู้
 ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๒. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและ บริการ
 ทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
 ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และ
 มีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ ฐานการผลิต และ
 บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น
 มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้าง
 ความมัน่คงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 ทันสมัย และมีการท างานเชิง บูรณาการของภาคีการ
 พัฒนา 
๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนา
 ภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ พัฒนายกระดับฐานการผลิต
 และบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง กับ 
 ประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ 
 นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ 
 ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า  
 การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
 ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

1.พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน
 สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 
2. รักษาความสมดุลของธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
 และพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ให้
 มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4.พัฒนาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวจาก
 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก 
5. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
6. พัฒนาระบบการผลิต จ าหน่าย สินค้าเกษตร 
 อาหารปลอดภัย ให้ได้ มาตรฐาน 
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล 
8. เพ่ิมรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชน
  



 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 4 ปี 

(พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวน พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
  ในสังคม 
 3.  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
  ได้อย่างยั่งยืน 
 4.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 
  พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
  ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
  ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 
  นวัตกรรม 
 9.  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ ล าดับความส าคัญ 

๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข ๑ 
๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 3 
๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 

วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

  ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

กลยุทธ์ 61 62 63 64 61-
64 

1.พัฒนาเศรษฐกิจ
 คุณภาพชีวิตทีด่ี 
 ของประชาชนสู่
 สังคมมั่นคง 
 และเป็นสุข 

1.ร้อยละของประชาชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
(ร้อยละ 70) 

1 2 3 4 80 ๑.เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วม 
๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 
๔.พัฒนาและส่งเสริมการ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

 

2.ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใช้
โครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง(ร้อยละ 70) 

1 2 3 4 80 ๑.เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วม 
๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 
3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

 
3.ร้อยละที่ลดลงของคดี
อาชญากรรม 
(ปี2557) 

3 4 5 6 18 ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

 

4. ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อแนวทางการ
ป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
(ร้อยละ 80) 

1 2 3 4 90 ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

 
5.จ านวนผู้ป่วยความดนั
โลหิตสูงที่ควบคุมความ
ดันได้ด(ี23.98) 

4 5 6 7 45.98 ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

 
6.จ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุม
น้ าตาลได้ดี(21.62) 

4 5 6 7 43.62 ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

๒.สร้างความ
 มั่นคงทาง
 เศรษฐกิจ
 และสังคมให้แก่
 ประชาชน 

7.อัตราว่างงานของ
ประชากรที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 
(1.65) 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 
๔.พัฒนาและส่งเสริมการ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

 
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
(ปี2556) 

2.5 2.5 2.5 2.5 ร้อยละ 
2.5 
ต่อปี 

๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 
 

 
 
 

แบบ จ.1-1 
 



 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ เชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 

  61 62 63 64 61-64 

๑.พัฒนาระบบ
 การผลิต การ
 จ าหน่าย
 สินค้าเกษตร 
 และอาหาร
 ปลอดภัย
 ให้ได้   
   มาตรฐาน 

1. ผลิภาพแรงงานภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 
(32,107) 

100 120 150 200 32,677 ๑.พัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน
และการพัฒนาเกษตรกร/
ผู้ประกอบการ 
 

๒.ส่งเสริมการ
 ผลิตสนิค้า
 เกษตรและ
 อาหาร   
   ปลอดภัย  

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
แปลง/ฟาร์มที่ได้รบัการ
รับรองมาตรฐานGAP 
(654 ราย)ปี2557 

1 1.5 2 2.5 745
แปลง/
ฟาร์ม 

๒.ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GAP 
 

 3. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
(ปี2556) 

3 3 3 3 ร้อยละ 
3 
ต่อปี 

๑.พัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน
และการพัฒนาเกษตรกร/
ผู้ประกอบการ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GAP 

๓.พัฒนา
 ผลิตภัณฑ์
 ของจังหวัด
 อ่างทองให้ได้
 มาตรฐาน
 ส่งออก 

4. ผลิภาพแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
(137,712) 

200 300 450 650 139,312 ๑.พัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน
และการพัฒนาเกษตรกร/
ผู้ประกอบการ 
 

 5.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
(ปี2557) 

7 10 12 15 893.18
ล้านบาท 

๔.การจัดการบริหารสินค้า
และการขนส่ง (Logistic) 
๕.การพัฒนาระบบ
การตลาด 

 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ทีผ่่านการตรวจ
รับรอง GMP/HACCP 
(ปี2557) 

2 2 2 2 ร้อยละ 
2 
ต่อปี 

๓.ยกระดับคุณภาพการ
แปรรูปและสรา้ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
GMP/HACCP 

 7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าขอรับการ
ตรวจรับรอง HACPP/GMP(
ปี2557) 

2 2 2 2 ร้อยละ 
2 
ต่อปี 

๓.ยกระดับคุณภาพการ
แปรรูปและสรา้ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
GMP/HACCP 

แบบ จ.1-1 
 



 

    

 

จังหวัดอ่างทอง 

วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ เชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
  61 62 63 64 61-

64 
1. พัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน
ของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
2. พัฒนา
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจาก
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงรุก 

1.ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจาก
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ยวที่ได้รับ
การปรับปรุง 
(ร้อยละ 70) 

1 2 3 4 80 1.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
ด้านการท่องเที่ยว 
 

3. จ านวน
นักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน                  
 

2. ร้อยละเพ่ิมข้ึนของ
รายได้จากการท่องเที่ยว  
(ปี2557 660 ล้าน
บาท) 
 

7 5 6 7 897.6 
ล้าน
บาท 

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว  
4.พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

2. พัฒนา
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวจาก
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงรุก 

3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
บุคคลากรกรด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

1 2 3 4 80 3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการท่องเที่ยว 
 

3. จ านวน
นักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน                  
 

4. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน 

- - - - 1 1.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
ด้านการท่องเที่ยว 
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการท่องเที่ยว 
4.พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

 

แบบ จ.1-1 
 


