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จังหวัดอ่างทอง 

ตราประจาํจังหวัดอา่งทอง : คือ รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว  

 

รปูอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว หมายถึง จังหวัด
อ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มลีักษณะเป็นแอ่งรับน้ําภูมิประเทศเหมาะแก่การ
เพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทองซึ่งหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์ของจังหวัด และในอา่งมีรวงข้าวและใบข้าวซึ่งหมายถึงการทํานา 
อาชีพหลักของคนในภูมิภาคน้ี  

 
 

            คําขวัญประจําจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 

พระสมเด็จเกษไชโย   หลวงพ่อโตองค์ใหญ่    
วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน  
ถิ่นฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน 

 
 

 
 

ต้นไม้ประจําจังหวัด 

มะพลบั (ช่ือวิทยาศาสตร:์ Diospyros malabarica 
(Desr.) Kostel) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบเดี่ยวที่อยู่ในวงศ์ 
Ebenaceae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นตะโก ต้นมะพลับนั้นมีดอก
ขนาดเล็กและก็มีผลที่ค่อนขา้งกลมแต่ถ้าสกุแล้วสามารถกินได้มี
รสชาติอร่อย ต้นมะพลับนอกจากมีผลที่กินได้แล้วยังมีคุณค่า
ในทางสมุนไพรสูงมากด้วย 

มะพลับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย กําหนดปลูกไว้
ทางทิศใต้ เชื่อกันว่าการปลูกต้นมะพลับในบริเวณบ้านจะทําให้
ร่ํารวยยิ่งขึ้น 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 

 
ประวตัิความเป็นมา 
 

 จังหวัดอ่างทองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอ่างทองเป็นชุมชนโบราณขนาดเล็ก 
ต้ังแต่สมัยทวารวดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา อ่างทองเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีช่ือเดิมว่า “แขวงเมืองวิเศษ
ชัยชาญ” ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อย 
 พระราชพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา บทบาทความสําคัญของเมืองอ่างทองเป็นเมืองหน้าด่าน       
ที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทําเลที่ต้ังของเมืองอ่างทอง และ
สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ําเจ้าพระยา ทําให้เมืองอ่างทองกลายเป็น
เส้นทางเดินทัพ เมื่อพม่ายกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา และบางครั้งกลายเป็นสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายใช้ประลองยุทธ์
กัน 
 ชาวอ่างทองได้พลีชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อชาติไทยยามที่บ้านเมืองมีภัยสงคราม  เช่น  การกอบกู้เอก
ราชของชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นที่ต้ังค่ายตีกรุงศรี
อยุธยาและเกิดการสู้รบครั้งสําคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย คือ ศึกบางระจันที่บ้าน บางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งชาวอ่างทองได้ร่วมสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างห้าวหาญ ดังนั้น อ่างทอง  สมควรได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นเมืองแห่ง  “วีรไทยใจกล้า” 
 

สภาพทั่วไป 
 
 จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําที่มีความ สําคัญ
ต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาช้านาน ผลิตผลด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถ
ส่งไปขายยังต่างประเทศได้มากเป็นอันดับหนึ่ง ทํารายได้เลี้ยงประชากรและใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าตลอดมา แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแม่น้ําสายที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ ไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง 
ซึ่งเริ่มต้นจากจังหวัดนครสวรรค์ลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนส่วนมากตามพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง 
จึงประกอบอาชีพทํานา กล่าวได้ว่าภูมิประเทศเป็นตัวกําหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เป็น
ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองอย่างสําคัญ 
 

1. สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต  จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร  และ
เส้นทางตามลําแม่น้ําเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียนระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้าย 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้
ใกล้เคียงกัน ประมาณ 40 กิโลเมตร พ้ืนทีท่ั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือ 605,232.5 ไร ่ 
โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอค่ายบางระจัน        
อํ า เ ภอพรหมบุ รี  และอํ า เ ภอท่ า ช้ า ง         
จังหวัดสิงห์บุรี                  
ทิศใต้    ติดต่อกับอําเภอผักไห่ และอําเภอ  
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน 
อําเภอมหาราช  และอําเภอบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิ ศต ะวั น ตก  ติ ด ต่ อกั บ อํ า เ ภอ เ มื อ ง
สุพรรณบุรี  อําเภอศรีประจันต์ อําเภอ
สามชุก  และ  อํา เภอเ ดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง   ไม่มีภูเขา 
ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทํานาข้าว ทําไร่ และทําสวน  มีแม่น้ําสาย
สําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําน้อย โดยแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจาก
ทิศเหนือไปทิศใต้  ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อําเภอไชโย อําเภอเมืองอ่างทอง และ
อําเภอป่าโมก จากน้ันไหลเข้าสู่เขตท้องที่อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนแม่น้ําน้อย  เป็น
แม่น้ําที่แยกจากแม่น้ําเจ้าพระยา ที่อําเภอเมืองชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัด
อ่างทอง  ในเขตพื้นที่อําเภอโพธิ์ทอง  อําเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยาวประมาณ  50  กิโลเมตร 
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เนื่องจากจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ร้อนชุ่มช้ืน  ดังนั้น  ภูมิอากาศจึงเป็นแบบฝนเมือง
ร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ทําให้อากาศ
หนาวเย็นและแห้งแล้ง และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคม   ถึงเดือนกันยายน 
ทําให้มีเมฆมากและมีฝนตกชุก  
  ฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
   ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
   ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 
 
 
 

จังหวดัสงิหบรุี

จังหวดัพระนครศรอียุธยา

จังหวดัลพบรีุ
จังหวดัสพุรรณบรีุ ไชโยโพธ์ิทอง

แสวงหา

เมือง

ปาโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก

N

s

Ew

พืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 
968.372 ตารางกโิลเมตร 
หรอื 605,232.5 ไร
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  1.4 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสามารถเดินทางได้ทั้งทางบก และทางน้ํา โดย
ใช้แม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยเป็นเส้นทางเดินเรือ ประชาชนส่วนมากนิยมเดินทางและขนส่ง สินค้าด้วย
รถยนต์ ซึ่งการคมนาคมขนส่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
  1.4.1  การคมนาคมขนส่งจากตัวจังหวัดไปยังอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน สามารถเดินทางได้
ด้วยรถยนต์โดยสารประจําทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล 
  1.4.2  การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดต่าง ๆ สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์โดยสาร 
ประจําทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพมหานคร-อ่างทอง สามารถเดินทางได้สะดวกถึง 3 
เส้นทาง ดังนี้ 

-   เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ 
แยกเข้าเส้นทางสายเอเชีย ผ่านอําเภอบางปะอิน-พระนครศรีอยุธยา-อําเภอบางปะหัน-อ่างทอง รวมระยะทาง 
105 กิโลเมตร 

-  เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางตัดใหม่ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า - ตลิ่งชัน เข้าเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผ่านจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-อ่างทอง รวม
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 

-  เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอําเภอบางไทร-อําเภอเสนา-พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 
3263 และต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 309 เข้าอําเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือใช้
ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543 

• รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนส่ง จํากัด มีบริการรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ-อ่างทอง 
ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ทุกวัน สามารถขึ้นรถไดท้ี่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกําแพงเพชร 2 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66, 0 2936 3603 เว็บไซต์ 
www.transport.co.th  

2. ด้านการปกครอง 
 2.1 การปกครอง 
  จังหวัดอ่างทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  อําเภอ  73  ตําบล 513  หมู่บ้าน   
ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1     แห่ง 
  (2)  เทศบาล           20     แห่ง 
  (3)  องค์การบริหารส่วนตําบล         44     แห่ง 
                                                                  รวม      65     แห่ง 
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ตารางแสดงเขตการปกครอง 

อําเภอ 
พืน้ที ่ 

(ตร.กม.) 
ตําบล หมูบ่า้น เทศบาล อบต. 

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

รวม 968.372 73 513 20 44 
 

 2.2 ประชากร 
ตารางแสดงจาํนวนประชากรของจังหวดัอา่งทอง 

จํานวนประชากร 
อําเภอ/เทศบาล 

ชาย หญงิ รวม 

อําเภอเมืองอ่างทอง 20,215 22,150 42,365 
อําเภอวิเศษชัยชาญ 25,320 27,243 52,563 
อําเภอโพธิ์ทอง 21,646 23,637 45,283 
อําเภอป่าโมก 9,284 10,088 19,372 
อําเภอไชโย 3,406 3,762 7,168 
อําเภอแสวงหา 15,341 16,045 31,386 
อําเภอสามโก้ 4,121 4,403 8,524 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 6,742 7,398 14,140 
เทศบาลตําบลป่าโมก 4,551 4,877 9,428 
เทศบาลตําบลไชโย 6,292 6,704 12,996 
เทศบาลตําบลเกษไชโย 1,365 1,469 2,834 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 2,938 3,426 6,364 

 เทศบาลตําบลบางจัก 3,985 4,249 8,234 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 2,174 2,429 4,603 

 เทศบาลตําบลรํามะสัก 2,108 2,308 4,416 

 เทศบาลตําบลแสวงหา 1,662 1,792 3,454 

 เทศบาลตําบลสามโก้ 5,110 5,674 10,784 

รวม 136,260 147,654 283,914 
 จํานวนประชากรจังหวัดอ่างทองตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 ) 
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 2.3 ส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง (รวมทั้งสิ้น 141 หน่วยงาน ) 
                    - ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 30 หน่วยงาน   
                    - ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จํานวน 26 หน่วยงาน 
                    - องค์กรอิสระ จํานวน 7  หน่วยงาน 
                    - ท้องถิ่น จํานวน 65 แห่ง  (อบจ.1 แห่ง เทศบาล 20 แห่ง อบต. 44 แห่ง) 
                    - รัฐวิสาหกิจ 13  แห่ง 
ตารางแสดงการแบ่งส่วนราชการ  

ส่วนราชการสงักดัราชการสว่นภูมิภาค ส่วนราชการสงักดัราชการสว่นกลาง 

1. สํานักงานจงัหวัดอ่างทอง 
2. ที่ทําการปกครองจงัหวดัอ่างทอง  
3. สํานักงานทีด่ินจังหวัดอ่างทอง 
4. สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
5.สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดอ่างทอง  
6.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดอ่างทอง    
7. สํานักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจังหวดัอ่างทอง 
8. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
9..สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
10.สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอา่งทอง 
11.สํานักงานปศุสัตว์จังหวดัอ่างทอง  
12.สํานักงานประมงจงัหวัดอ่างทอง 
13.สํานักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง 
14.สํานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง 
15.สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอา่งทอง 
16. เรือนจําจังหวัดอ่างทอง 
17. สํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดอ่างทอง  
18.สํานักงานบงัคับคดีจังหวัดอ่างทอง 
19. สํานักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง  
20.สํานักงานจดัหางานจงัหวดัอ่างทอง 
21.สํานักงานประกันสังคมจงัหวัดอ่างทอง 
22. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัอ่างทอง 
23.สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอ่างทอง 
24. สํานักงานประชาสัมพันธจ์ังหวดัอ่างทอง 
25.สํานักงานอตุสาหกรรมจงัหวัดอ่างทอง  
26.สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
     จังหวดัอ่างทอง 
27.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
28.สํานักงานสถิติจงัหวัดอ่างทอง 
29.สํานักงานวฒันธรรมจังหวดัอ่างทอง 
30.สํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดอ่างทอง 

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดจังหวัดอ่างทอง 
2.สํานักงานจดัรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง 
3.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจ์ังหวดัอ่างทอง 
4.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 
5.โครงการชลประทานอ่างทอง 
6. สํานักงานกองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายใน
จังหวดัอ่างทอง 
7.สํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวัดอ่างทอง 
8.สํานักงานบํารุงทางอ่างทอง-อยุธยา 
9.สํานักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง 
10.สํานักงานธนารักษ์พื้นทีอ่่างทอง 
11.สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 
12.สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง 
13.สํานักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง 
14.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
15.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 
16.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
17.สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ( กศน.) 
18.สํานักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง 
19.สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
20.ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
21.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง 
22.ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดอ่างทอง  
23.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง  
24.สํานักงานสสัดีจังหวดัอ่างทอง 
25.กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการตํารวจสันตบิาล 1 
(จังหวดัอ่างทอง) 
26.สํานกัตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดัอ่างทอง 
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หน่วยงานอิสระ ส่วนท้องถิน่(อบจ 1, เทศบาล 20,อบต.44 แห่ง) 

1.ศาลจังหวัดอ่างทอง 
2.ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
3.สํานักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง 
4.สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
5.สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
   และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอ่างทอง (สกสค.) 
6.สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ 
   ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอ่างทอง 
7.สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
2.เทศบาลเมืองอ่างทอง 
3.เทศบาลตําบลศาลาแดง 
4.เทศบาลตําบลโพสะ 
5.เทศบาลตําบลบางจัก 
6.เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
7.เทศบาลตําบลห้วยคันแหลน 
8.เทศบาลตําบลท่าช้าง 
9.เทศบาลตําบลไผ่ดําพัฒนา 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 10.เทศบาลตําบลม่วงเตี้ย 
1.สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  
2.สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอวิเศษชัยชาญ 
3..สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอโพธิ์ทอง 
4.สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอป่าโมก 
5.สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอไชโย 
6.สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอแสวงหา 
7.สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสามโก้ 
8.สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 
9.สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ 
10.บริษัท ที โอ จํากัด (มหาชน) 
11.ศูนย์บริการลูกค้า สาขาวิเศษชัยชาญ 
12.ที่ทําการไปรษณีย์อ่างทอง 
13.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง 

11.เทศบาลตําบลสาวร้องไห้ 
12.เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง 
13 เทศบาลตําบลรํามะสัก 
14.เทศบาลตําบลทางพระ 
15.เทศบาลตําบลโคกพุทรา 
16 เทศบาลตําบลม่วงคัน 
17.เทศบาลตําบลป่าโมก 
18.เทศบาลตําบลไชโย 
19.เทศบาลตําบลเกษไชโย 
20.เทศบาลตําบลแสวงหา 
21.เทศบาลตําบลสามโก้ 
 
อ.เมืองอ่างทอง (8 อบต.) 
1. อบต.จําปาหล่อ  2. อบต.คลองวัว 3.อบต.หัวไผ่ 
4..อบต.บ้านแห  5. อบต. ย่านซื่อ 6.อบต.ป่าง้ิว  
7. อบต.ตลาดกรวด    8 อบต.บ้านอิฐ 
อ.วิเศษชยัชาญ( 9 อบต. ) 
1.อบต.ตลาดใหม่ 2. อบต.บางจัก  3.อบต.ศาลเจ้า  
โรงทอง 4.อบต.ย่ีล้น  5 อบต.หลักแก้ว  6.อบต.ไฝวง 
7.อบต.หัวตะพาน  8.อบต.ไผ่จําศีล   
9 .อบต.คลองขนาก 
อ.โพธิท์อง (9 อบต.) 
1.อบต.อ่างแก้ว  2. อบต.บางเจ้าฉ่า  3.อบต.
องครักษ์ 4.อบต.บางระกํา  5.อบต.อินทประมูล  
6.อบต.บางพลับ   7.อบต.หนองแม่ไก่               
8.อบต.คําหยาด  9 .อบต.ยางซ้าย    
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 ส่วนท้องถิน่ 

 อ.ปา่โมก (6 อบต.) 
1.อบต.บางเสด็จ 2.อบต.โรงช้าง 3.อบต.สายทอง 
4.อบต.โผงเผง  5.อบต.เอกราช  6.อบต.นรสิงห์ 
 
อ.ไชโย (3 อบต.) 
1.อบต.ชัยฤทธ์ิ  2.อบต.เทวราช  3.อบต.ราชสถิตย์ 
 
อ.แสวงหา (7 อบต.) 
1.อบต.จําลอง  2.อบต.สีบัวทอง 3.อบต.แสวงหา 
4.อบต.วังน้ําเย็น  5.อบต.ศรีพราน  6.อบต.บ้านพราน  
7.อบต.ห้วยไผ่ 
 
อ.สามโก้ (2 อบต.) 
1.อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์    2.อบต.อบทม 
 

อัตรากําลังส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555) 

ลําดับที่ ส่วนราชการ 

จํานวน
ข้าราชการ
ตามกรอบ

(คน) 

จํานวน
ข้าราชการ
ปฏิบัติจริง

(คน) 

จํานวน
ลูกจ้าง
ประจํา 
(คน) 

จํานวน
พนักงาน
ราชการ
(คน) 

จํานวน
ลูกจ้าง 
ช่ัวคราว 

(คน) 

รวมทั้งสิ้น 

1. สังกัดราชการบรหิาร
ส่วนภูมิภาค 

1,879 1,821 278 182 880 3,161 

2. สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง 

1,739 1,181 83 124 321 1,709 

3. หน่วยงานอิสระ 88 86 7 3 25 121 

4. ส่วนท้องถิ่น 571 466 113 310 355 1,244 

5. ส่วนตําบล 514 514 27 245 159 945 

6. รัฐวิสาหกิจ 299 278 3 6 29 316 

7. สถานศึกษา 475 474 53 25 172 724 

8. ธนาคาร 65 64 1 0 3 68 

รวมทั้งสิน้ 5,630 4,884 565 895 1,944 8,288 
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3. ด้านเศรษฐกิจ 

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอ่างทองปี 2553 ณ ราคาประจําปี มีมูลค่า 24,075 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 22,191 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 1,884 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ 
ราคาคงที่ หดตัวร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 5.3 ในปีที่ผ่านมา การหดตัวเป็นผลจากการ
ผลิตภาคเกษตรที่หดตัวร้อยละ 14.7 จากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ หดตัวร้อยละ 15.4 
และสาขาประมงที่ขยายตัวในอัตราชะลอลงร้อยละ 1.2 จากปีที่ผ่านมา สําหรับภาคนอกเกษตรขยายตัว   
ร้อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 4.9 ในปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของสาขาเหมืองแร่
และเหมืองหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการบริหารราชการฯ และสาขาบริการ
ด้านชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
 โครงสร้างการผลิตของจังหวัดอ่างทอง ปี 2553 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี 3 
ลําดับแรก คือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ และสาขา
อุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 25.08, 16.9 และ 13.8 ตามลําดับ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว     
(GPP Per Capital) ของจังหวัดอ่างทองปี 2553 เท่ากับ 87,410 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.1 
จากการลดลงร้อยละ 6.9 ในปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้เป็นอันดับที่ 33 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 6 ของ
ภาคกลาง 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั GPP 
 

ปี พ.ศ. 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั ณ 
ราคาประจําป ี(ล้านบาท) 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดัต่อหัว 
(บาท) 

2546 15,287 55,592 

2547 16,817 61,315 

2548 17,954 65,660 

2549 19,347 70,882 

2550 21,206 77,580 

2551 23,783 86,860 

2552 22,191 80,835 

2553 24,075 87,410 

 (ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

3.1 การคลัง 
        จังหวัดอ่างทองขาดดุลงบประมาณ จํานวน 490.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.9 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจํานวน 548.3 ล้านบาท สูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีก่อนจํานวน 218.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 โดยมีการเบิกจ่ายงบประจํา จํานวน 
404.1 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จํานวน 224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 124.4
เนื่องจากสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่วนงบลงทุนมีการเบิกจ่ายจํานวน 144.2 ล้านบาท ตํ่ากว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
จํานวน 5.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณส่วนราชการยังไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายลดลง  
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สําหรับการจัดเก็บรายได้ในเดือนนี้มีจํานวน 57.6 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน จํานวน 25.2
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 สูงกว่าประมาณการจํานวน 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3
เนื่องจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอ่างทอง สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง และส่วนราชการอื่น
จัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น  
(ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555) 
 
 3.2 การเกษตรกรรม 

 3.2.1 การใช้พื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร 
พ้ืนที่ทั้งหมดจํานวน 605,232.5 ไร่ เป็นพื้นที่เขตชลประทาน 502,990 ไร่ ของพื้นที่

จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 93.11 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน       
มีการใช้พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 505,799 ไร่ (ร้อยละ 93.59 ของพื้นที่ทั้งหมด) ซึ่งจําแนกเป็นที่นา 
400,624 ไร่ (ร้อยละ 62.20 ของพื้นที่ทั้งหมด) ไม้ผล 44,129 (ร้อยละ 7.30 ของพื้นที่ทั้งหมด) พืชไร่ 
22,709 ไร่ (ร้อยละ 3.76 ของพื้นที่ทั้งหมด) ไม้ดอกไม้ประดับ 335 ไร่ (ร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ทั้งหมด) 
พืชผัก 14,469 ไร่ (ร้อยละ 2.39 ของพื้นที่ทั้งหมด) พ้ืนที่ทําการเกษตรอื่นๆ 23,393 ไร่ (ร้อยละ 3.97 
ของพื้นที่ทั้งหมด) ที่เหลือเป็นพื้นที่ไม่ได้จําแนก 99,433.50 ไร่ (ร้อยละ 16.43 ของพื้นที่ทั้งหมด) รวมทั้ง
จังหวัดอ่างทองนับเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้และไม่มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
(ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง) 

พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด จํานวน 467, 397 ไร่ เป็นของเกษตรกรเอง 236,417 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 50.59 จํานองผู้อ่ืน 50,246 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.75 เข่าพ้ืนที่ของคนอื่น 164,423 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 35.19 ได้ทําฟรี 16,311 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.49  
(ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีเพาะปลูก 2549 , สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 
3.2.2 การปลูกพืช 

ตารางแสดงพืน้ทีป่ลูก ผลผลติเฉลี่ยต่อพืน้ที่ (ข้าว) จังหวดัอ่างทอง 
 

ป ี
จํานวนพืน้ทีป่ลูกข้าว

(ไร่) 
ผลผลติเฉลี่ย/พืน้ที ่
เกบ็เกี่ยว (กก./ไร่) 

ปริมาณผลผลติ 
(ตัน) 

ข้าวนาปี 773 250.917 2554 
 ช้าวนาปรัง 886 157.49 

ข้าวนาปี 738 420.629 2553 
 ช้าวนาปรัง 779 302.703 

ข้าวนาปี 790 394.351 2552 
 ช้าวนาปรัง 770 236.249 

 

                จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด 420,135 ไร่ พันธ์ุข้าวที่ใช้ปลูกมีหลายพันธ์ุ ได้แก่ 
พันธ์ุ กข31 (ปทุมธานี 80), ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1, พิษณุโลก 2, สุพรรณบุรี 3 กข 29 (ชัยนาท 80),
ชัยนาท 1 พันธ์ุข้าวที่นิยมปลูกกันมากที่สุด คือ พันธ์ุ กข 31 (ปทุมธานี 80) สาเหตุที่มีการปลูกหลายพันธ์ุ 
สาเหตุเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติและการระบาดของศัตรูพืช จึงทําให้ในแต่ละปีผลผลิตแตกต่างกัน ได้แก่      
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ปี 2554 ในช่วงต้นปีจะเกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและน้ําท่วมตอนปลายปี จึงทําให้ปริมาณ
ผลผลิตของข้าวนาปีลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553  
 

          ตารางแสดงผลผลิตทางการเกษตร (พืชเกษตร) ที่สําคัญ 5 อันดับ 

ชื่อผลผลติทีส่าํคญั ปริมาณผลผลติ(กก.) มูลค่าผลผลติ(ล้านบาท) 

มะม่วงน้ําดอกไม้ 50,926,984 638.4061 

มะม่วงเขียวเสวย 6,499,770 132.1533 

กล้วยน้ําว้า 4,118,766 94.1879 

คะน้า 3,411,891 61.3604 

มะพร้าวแก่ 3,247,600 59.3769 

 มะม่วง  จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงส่งออก ประมาณ 21,000 ไร่ ได้แก่           
พันธ์ุน้ําดอกไม้ (สีทองและเบอร์ 4) และพันธ์ุเขียวเสวย ปัจจุบันส่งออกไปประเทศจีนมาก
ที่สุด (ราคาส่งออก 50-70 บาท/กก.) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกของจังหวัด
อ่างทอง มีการส่งออกปีละประมาณ 500-600 ตัน 

 กล้วยน้ําว้า จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ปลูกกล้วยน้ําว้าประมาณ 15,258 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นการ
ปลูกตามสวนหลังบ้าน พันธ์ุที่ปลูกเป็นพันธ์ุกล้วยน้ําว้าขาว ซึ่งมีรสชาติอร่อย นิยมนํามา 
แปรรปู ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคจะส่งขายตลาดท้องถิ่น ราคาเฉลี่ยหวีละ 12-15 บาท 

 ผักคะน้า ถือเป็นผักที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 
426 ไร่ ปลูกตามหัวไร่ปลายนาและสวน  จะส่งขายตลาดท้องถิ่น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
16-17 บาท 

 มะพร้าวแก่  จังหวัดอ่างทองมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวแก่อยู่ประมาณ 1,240 ไร่ ปลูกตามสวน
หลังบ้าน หัวไร่ปลายนา ส่งขายในตลาดท้องถิ่น ราคาลูกละ 4-5 บาท 

(ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555)   

          3.3  สถาบันและองค์กรเกษตรกร  
                       สถาบันและองค์กรเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  มี 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 
จํานวน 16 แห่ง  สหกรณ์ออมทรัพย์  จํานวน 6 แห่ง   และสหกรณ์บริการ  จํานวน 3 แห่ง   
(ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง )   

           3.4 การปศุสัตว์   
                     การเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาภาคเกษตรที่สําคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภค 
เพื่อการใช้งาน และที่สําคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่นกกระทา สุกร 
และโคเนื้อ ในปี 2555 จังหวัดอ่างทองคาดว่าจะมีมูลค่าด้านปศุสัตว์ 2,826.21 ล้านบาท และจากข้อมูล
ด้านปศุสัตว์ย้อนหลัง 3 ปี  (ปี 2553-2555) การผลิตด้านปศุสัตว์มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะไข่เป็ดและไข่
ไก่ สําหรับผลผลิตด้านอื่นๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามภาวะราคาสินค้า  
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เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์  ปี  2553-2555 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ชนิดปศุสัตว์ 
จํานวน 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
จํานวน 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

โคเนื้อ  
(นน.250 กก./ตัว) 25,777 61.86 26,967 75.51 23,437 70.31 
สุกร 
 (นน.100 กก./ตัว) 43,655 384.16 44,502 484.18 47,714 458.05 
ไข่เป็ด (ฟอง) 
 285,280,240 884.37 298,412,520 1,044.44 351,114,680 1,228.90 
ไก่เนื้อ (นน.2กก./ตัว) 
  891,799 307.67 1,026,007 379.62 901,770 360.71 
ไข่ไก่ (ฟอง) 
 117,148,500 328.02 144,000,600 432.00 165,297,300 495.89 
ไข่นกกระทา(ฟอง) 
 419,566,840 184.61 425,944,960 204.45 442,385,720 212.35 
รวมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/ปี 3,869,037 2,150.69 4,164,469 2,620.21 4,357,842 2,826.21 
( ที่มา:  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง )          
  

 3.5 การประมง   

จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มี
ภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเหนียวปนทราย มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ําน้อย และแม่น้ําเจ้าพระยา
ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศใต้ เป็นระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ส่วนแม่น้ําน้อยนั้น 
เป็นแม่น้ําที่แยกจากแม่น้ําเจ้าพระยา ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 
ประกอบกับมีระบบชลประทานที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 90 % ของจังหวัดอ่างทอง จึงมีศักยภาพที่
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพด้านการประมง โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ซึ่งปัจจุบันมีผู้เพาะเลี้ยง
ประมาณ 2,993 ราย แยกเป็นประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ํา ในบ่อ 2,370 ราย ,ในนา 19 ราย, ในร่องสวน 
356 ราย และในกระชัง 246 ราย เลี้ยงสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น ปลาช่อน,ปลาดุก,ปลาตะเพียน,ปลานิล, 
ปลาไน,ปลาสลิด,ปลาสวาย-เทโพ,ปลายี่สก,ปลาทับทิม,ตะพาบน้ํา และกบ ซึ่งสัตว์น้ําที่นิยมเลี้ยงกันมากและ
เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจของจังหวัด คือปลาดุกบ๊ิกอุย และปลาทับทิม ในพื้นที่อําเภอวิเศษชัยชาญมีสภาพพื้นที่
เลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยมากที่สุด และการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ส่วนปลาในกระชังจะนิยมเลี้ยงกันในเขตพื้นที่
แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย และคลองชลประทานขนาดใหญ่ไหลผ่าน เช่น อําเภอป่าโมก มีเกษตรกรเลี้ยง 
47 ราย 835 กระชัง ,อําเภอไชโย มีเกษตรกรเลี้ยง จํานวน 22 ราย 121 กระชัง, อําเภอเมืองอ่างทองมี
เกษตรกรเลี้ยง จํานวน 15 ราย 60 กระชัง, อําเภอแสวงหามีเกษตรเลี้ยง 20 ราย 65 กระชัง, อําเภอโพธิ์
ทองมีเกษตรกรเลี้ยงจํานวน 21 ราย 35 กระชัง ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 86 กก./ตรม.  ส่วนการเลี้ยงปลาในบ่อ
ดินตามโครงการประมงอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และ
กําลังเป็นที่นิยมกันมากโดยสํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ได้ดําเนินการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย สามารถรองรับผลผลิตภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดได้        
(ที่มา:สํานักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ) 
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 3.6 การอุตสาหกรรม   

                      เนื่องจากจังหวัดอ่างทองอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร  ประกอบกับมีแม่น้ําเจ้าพระยา
ไหลผ่าน  ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมขนส่งทางน้ํา โดยการลําเลียงสินค้าลงเรือล่องไปสู่ท่าเรือกรุงเทพมหานคร 
และอ่าวไทย  ดังนั้น  โรงงานอุตสาหกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจึงมีลักษณะของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มาใช้ทําเลสถานที่และแรงงานในจังหวัดอ่างทองโดยใช้วัตถุดิบจาก ที่อ่ืน โรงงานอุตสาหกรรมที่
อาศัยปัจจัยการผลิตจากภาคเกษตร  อุตสาหกรรมสําหรับก่อสร้าง รวมทั้งอุตสาหกรรม หัตถกรรมในท้องถิ่น 
ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม (ณ เดือนกรกฎาคม 2555) จํานวน 444 โรง มีเงินลงทุน 
จํานวน 9,419,662,781 บาท มีการจ้างงานรวม 7,850 คน จําแนกเป็นชาย จํานวน 5,198 คน และ
หญิงจํานวน 2,652 คน 
         

โรงงานขนาดใหญท่ีมี่เงินลงทนุสงู 5 อันดบัแรก คือ 
 

ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จํานวน
คนงาน 

1. บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็  ผลิตผงคาร์บอนแบล็ค 6,714.55 319 

2. บมจ. ไทยเรยอน  ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 4,800 713 

3. บจก. สยามอินติก้า  เก็บรักษาหรือลําเลียงผลิตผลจากพืช
ในไซโลและคัดคุณภาพข้าวสาร 

4,669,553 80 

4. บจก. สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล  ผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบ 1,500 514 

5. บจก.เค ท ีเอ็มเอสจี  ผลิตผงชูรส 630.75 349 
 

ประเภทโรงงานที่มีจํานวนมากในจังหวดั 5 อันดบัแรก 
1. ประเภท  ดูดทราย      จํานวน  110  โรงงาน 
2. ประเภท  ทําอิฐ      จํานวน    29  โรงงาน 
3. ประเภท  โรงสีข้าว      จํานวน    27  โรงงาน 
4. ประเภท  ทําวงกบประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้  จํานวน    25  โรงงาน 
5. ประเภท  เลื่อยไม้      จํานวน    24  โรงงาน 

 

 (ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ) 

 นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม หัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งเกษตรกรจะใช้เวลาว่างจากการทํานาข้าว
มาประดิษฐ์ภาชนะจักสาน จนเป็นที่นิยมยอมรับกันในตลาดว่าจังหวัดอ่างทองมีช่ือเสียงด้านภาชนะ จักสาน
เครื่องหวายและไม้ไผ่ฝีมือประณีตมาช้านาน ปัจจุบันสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน/หัตถกรรมพื้นบ้าน 
สามารถผลิตจําหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

 
-  การจักสานหวายและไม้ไผ่ ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง 
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-  การจักสานผักตบชวา ตําบลคลองวัว  อําเภอเมืองอ่างทอง                               
และตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย                                                                      

  
 
-  การทําตุ๊กตาชาววัง ตําบลบางเสด็จ 

                                                                                                                                               อําเภอป่าโมก 
                                                                                                               

               
 

 
- การทํากลอง ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก 
 

     
- การทําดอกไม้ประดิษฐ์ ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหาและตําบลมหาดไทย อําเภอเมืองอ่างทอง 
- การทําผ้าทอ ตําบลสามโก้ อําเภอสามโก้ ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา 
 
 ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอ่างทอง มียอดจําหน่าย ต้ังแต่ปี 2552 – 2554 สรุปดังนี้ 

ช่วงปี  ยอดจําหนา่ย (บาท) 
2554 491,268,221 
2553 702,748,300 
2552 623,000,000 

(ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง) 

3.7 พาณิชยกรรมและการบริการ 
        3.7.1 ผู้ประกอบธุรกิจ 
        จังหวัดอ่างทองมีผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ตาม
ทะเบียนพาณิชย์ แบ่งออก บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด  
(ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง) 
        3.7.2 ตลาดกลางพืชผักผลไม้ 
       จังหวัดอ่างทองมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรในรูปของตลาดกลาง มีช่ือว่า ตลาดกลาง
พืชผักผลไม้สุวพันธ์ ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมืองอ่างทอง แต่ละวันจะมีพ่อค้ามารับซื้อไป
จําหน่ายยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เปิดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่
ที่สุดในภาคกลางตอนบน 
        3.7.3 ตลาดกลางปลา 
       จังหวัดอ่างทองมีตลาดค้าสินค้าสัตว์น้ําที่ใหญ่ในเขตภาคกลางอีกแห่งหนึ่งคือตลาดปลา
สุวพันธ์ ต้ังอยู่ ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีทั้งขายสดและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํามากกว่า 30 
ชนิดโดยเฉพาะขายสดปริมาณหมุนเวียนโดยเฉลี่ย 2,300 ตันต่อวัน และจําหน่ายไปทั่วประเทศ สามารถ
รองรับผลผลิตภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดได้ 
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4. ด้านสังคม 
ด้านแรงงาน กําลังแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  (ณ เดือนพฤษภาคม 2555 ) มีกําลัง 

แรงงาน  ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน  ดังนี้ 
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)              จํานวน 162,723 คน 
ผู้มีงานทํา              จํานวน 159,247 คน 
ผู้ว่างงาน                    จํานวน        3,476   คน 

      การมีงานทํา  ผู้มีงานทําในจังหวัดอ่างทองจํานวน 159,247 คน เป็นผู้ทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม จํานวน 42,969 คน (ร้อยละ 26.98 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) และภาคนอกเกษตรกรรม 
จํานวน 116,278 คน (ร้อยละ 73.02 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) โดยทํางานในสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
การป่าไม้ และการประมงมากที่สุด จํานวน 42,969 คน (ร้อยละ 29.98) รองลงมาคือสาขาการผลิต 
จํานวน 38,561 คน (ร้อยละ 24.21) และผู้มีงานทําส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา 
จํานวน 50,310 คน (ร้อยละ 31.59) อัตราการมีงานทําหรืออัตราการจ้างงานเท่ากับร้อยละ 97.86 

   การว่างงาน จังหวัดอ่างทองมีผู้ว่างงาน จํานวน 3,476 คน หรือมีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 2.14 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน เมื่อพิจารณาผู้มีงานทําตามอาชีพ พบว่าอาชีพที่มีผู้ทํางานสูงสุด      
5 อันดับแรก คือ 
                                   1. อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในดา้นการเกษตรและการประมง  

จํานวน 36,069 คน (ร้อยละ 22.65) 
                       2. อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด จํานวน 31,614 คน  

(ร้อยละ 19.85)           
                       3. อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือแลธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง          

จํานวน   26,609 คน (ร้อยละ 16.71)    
  4. อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ              

    จํานวน 24,511 คน (ร้อยละ  15.39)  
                                    5. อาชีพงานพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บรกิาร                       

จํานวน 19,099 คน  ( ร้อยละ 11.99 ) 
(ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง)   
  

5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
 

5.1  การศึกษา 
 

  สถานศึกษาสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา จํานวน 154 โรงเรียน ซึ่งในจํานวนนี้มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 39 โรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. จํานวน 9 โรงเรียน   การศึกษาของ
จังหวัดอ่างทอง ในปี 2555  มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล อาชีวศึกษา และถึงระดับอุดมศึกษา      
(วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย/สถาบัน) ที่อยู่ในความควบคุม จํานวน 177 แห่ง จํานวนครู 1,774 คน จํานวน
นักเรียน/นักศึกษา  26,906  คน คิดเป็นอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 15 คน     
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 ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) 

จํานวน 

โรงเรียน นักเรียน 
จํานวนคร ู

อําเภอ 
จํานวน
ตําบล 

ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐ เอกชน 
เมือง 14 23 2 2,885 725 251 35 
ไชโย 9 19 - 1,335 - 147 - 
ป่าโมก 8 11 3 1,097 2,034 103 120 
โพธ์ิทอง 15 35 - 3,089 - 320 - 
วิเศษชัยชาญ 15 35 4 3,560 1,992 348 130 
สามโก้ 5 11 - 900 - 85 - 
แสวงหา 7 20 - 3,581 - 235 - 
รวม 73 154 9 22,155 4,751 1,489 285 
รวมทั้งสิน้ 73 163 26,906 1,774 

(ที่มา: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง) 

 5.2 การศาสนา 
  จังหวัดอ่างทอง  มีประชากรนับถือศาสนาต่างๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ จํานวน 280,255 คน  
ศาสนาคริสต์ จํานวน  192 คน  ศาสนาอิสลาม จํานวน 3,386 คน  ศาสนสถาน ศาสนาพุทธ ประกอบด้วย  
วัดจํานวน 217 วัด วัดพระอารามหลวง จํานวน 3 วัด ที่พักสงฆ์ จํานวน 3 แห่ง ศาสนาคริสต์นิกาย          
คาทอริกค์   โบสถ์ จํานวน 1 แห่ง นิกายโปรแตสแตนท์  มีคริสตจักร จํานวน 6 แห่ง ศาสนาอิสลาม มัสยิค 
จํานวน 3 แห่ง  (ที่มา: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ) 

 5.3 วัฒนธรรมและประเพณี 
  เนื่องจากประชากรส่วนมากในจังหวัดอ่างทองนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น จึงถือได้ว่าจังหวัด
อ่างทองเป็นเมืองพระ ประเพณีที่คนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาจึงเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธเพื่อ
การสร้างสมบุญกุศล และยังมีการประสมประสานกันระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ รวมท้ังความ
เชื่อถือดั้งเดิมอย่างกลมกลืน จําแนกได้ดังนี้ 
  1. ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการทํามาหาเลี้ยงชีพ เช่น ประเพณีเนื่องจากการเกิด การ
ตาย และการทําไร่ทํานา 
  2. ประเพณีที่มีลักษณะยกย่องเชิดชูบุคคลหรือสิ่งที่เคารพสักการะ เช่น ประเพณี  ไหว้ครู 
  3. ประเพณีที่เน้นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความร่วมมือร่วมใจให้อภัย และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกก่อสร้างบ้าน 
  4. ประเพณีที่เกี่ยวกับความรื่นเริง เช่น การละเล่นมหรสพสมโภชเฉลิมฉลอง 
  5. ประเพณีส่วนบุคคลต้ังแต่เกิดจนตาย เช่น ประเพณีการคลอด การอยู่ไฟ การทําขวัญ 
  6. ประเพณีสําคัญ 3 วัน เมื่อเด็กทารกคลอดออกมาอายุได้ 3 วัน จะมีพิธีทําขวัญ 
  7. ประเพณีไว้จุกและไว้แกละ 
  8. ประเพณีโกนจุก 
  9. ประเพณีบวชเณรและบวชพระ 
  10. ประเพณีแต่งงาน การทําศพ 
  11. ประเพณีแข่งเรือยาว 
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6. ด้านการสาธารณสุข   

จังหวัดอ่างทอง มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 326 เตียง 
โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง โดยแบ่งเป็น รพ.90  เตียง1แห่ง  60 เตียง 2แห่ง และ 30 เตียง จํานวน 3 แห่ง 
รวมจํานวนเตียงทั้งสิ้น 604 เตียง มีสถานอีนามัยทั้งสิ้น 76 แห่ง เป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่  10 แห่ง   
สถานีอนามัยทัว่ไป 66 แห่ง รายละเอียดปรากฏตาราง 

        ตาราง จํานวนสถานบรกิารสาธารณสขุภาครัฐและจาํนวนเตียง   ปงีบประมาณ  2555 

รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน สถานีอนามัย 
โรงพยาบาล ประชากร จํานวน ครือขา่ย

บริการ (CUP) 
เตียง ทั่วไป ขนาดใหญ ่ รวม 

อ่างทอง 56,099 1 324 11 2 13 
วิเศษชัยชาญ 66,287 1 90 13 2 15 
โพธ์ิทอง 53,839 1 60 15 2 17 
ป่าโมก 28,655 1 60 9 1 10 
แสวงหา 34,381 1 30 5 2 7 
ไชโย 22,922 1 30 9 0 9 
สามโก้ 19,066 1 30 4 1 5 

รวม 281,249 7 604 66 10 76 
 

(ที่มา: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง) 
 
 
 

ด้านจํานวนบคุลากรสาธารณสุขทัง้จังหวดั พบว่า มีจํานวนแพทย์ จํานวน 60 คน 
ทันตแพทย์ จํานวน  24 คน เภสัชกร 34 คน พยาบาล 607 คน 

  

จํานวนบคุลากรสาธารณสขุ 

Number of medical personnels 

แพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 
อําเภอ 

Physician Dentist Phamacist Nurse Practical  nurse 

ทั้งจงัหวดั 60 24 34 607 ไม่มี 

(ที่มา: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง) 
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7. การสาธารณูปโภค 
 

 7.1 การไฟฟ้า 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการไฟฟ้าในสังกัด จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 
  1.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  59  ถนนอยุธยา-อ่างทอง       
ตําบลโพสะ  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  โทรศัพท์  0-3561-1001 
  2.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอวิเศษชัยชาญ  เลขที่  387  หมู่ 7 ตําบลศาลเจ้า
โรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง   โทรศัพท์  0-3563-1466 
  3.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโพธิ์ทอง  เลขที่ 69 หมู่ที่ 7  ตําบลอ่างแก้ว           
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  โทรศัพท์  0-3569-1507 
  4.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอป่าโมก  เลขที่ 526/ค หมู่ที่ 3 ตําบลป่าโมก           
อําเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง   โทรศัพท์  0-3566-1333 
  5.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอไชโย  เลขที่ 123 หมู่ที่  1 ตําบลจระเข้ร้อง               
อําเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง   โทรศัพท์  0-3569-9251 

6.  สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสามโก้   เลขที่ 101 หมู่ที่  6  ตําบลสามโก้            
อําเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง   โทรศัพท์  0-3569-7059 

ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จําแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอําเภอ 
จังหวัดอ่างทอง มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า รวม 83,728 ราย (จําแนกเป็นรายอําเภอ) ดังนี้ 

การจาํหน่ายกระแสไฟฟา้ (ลา้นกิโลวัตต์/ช่ัวโมง) 
อําเภอ 

จํานวนผู้ใช้
ไฟฟา้ (ราย) 

ที่อยู่อาศัย สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานทีร่าชการ
และสาธารณะ 

อื่นๆ 

อําเภอเมือง 20,595 2,997,411 8,856,532 557,602 53,126 
อําเภอไชโย 7,450 902,211 929,467 197,366 9,867 
อําเภอป่าโมก 8,269 1,089,750 1,417,024 143,085 32,079 
อําเภอโพธิ์ทอง 13,062 1,447849 1,376,300 197,346 19,207 
อําเภอแสวงหา 8,383 883,911 348,961 118,952 35,408 
อําเภอวิเศษชัยชาญ 16,112 2,113,853 1,466,011 283,603 14,090 
อําเภอสามโก้ 9,857 1,049,546 629,201 97,986 3,808 

(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง , ปีงบประมาณ 2554)     
     

  
 7.2 การประปา   
 

จังหวัดอ่างทองใช้แหล่งน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําน้อย เป็นแหล่งน้ําผลิตน้ําประปา 
ของสํานักงานบริการประปาอ่างทอง เป็นระบบจัดหาน้ําสะอาด เพื่อบริการประชาชน  
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จังหวดั อ่างทอง มีสํานกังานการประปาอยู่ในพืน้ที่ จํานวน 2 สํานกังานประปา ประกอบด้วย 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือสํานักงาน 

จํานวน
ผู้ใช้น้ํา
ทั้งหมด
(ราย) 

พ้ืนที่
ให้บริการ 
(ตร.กม) 

กําลังผลิต
ที่ใช้งาน 

(ลบ.ม./วัน) 
 

ปริมาณน้ํา
ผลิต 

(ลบ.ม.) 
 

ปริมาณน้ํา
ผลิตจ่าย 
(ลบ.ม.) 

 

ปริมาณน้ํา
จําหน่าย 
(ลบ.ม.) 

 

1.  การประปา
ส่วนภูมิภาค 
สาขาอ่างทอง  

10,087   8.180 16,560 297,070 283,223 219,124 

2.  การประปา
ส่วนภูมิภาค 
สาขาวิเศษชัย

4,565   12.500 5,520 113,997 112,997 77,628 

รวมทั้งสิน้ 14,652 20.680 22,080 411,067 396,220 296,752 
 

(ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555) 
  
7.3 โทรศัพท์  

จังหวัดอ่างทอง มีจํานวนเลขหมายทั้งหมด ณ เดือนกันยายน 2555 จํานวน 15,000 เลขหมาย  
และจํานวนเลขหมายผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 8,100 เลขหมาย มีศูนย์บริการลูกค้า จํานวน 2 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาอ่างทอง และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวิเศษชัยชาญ 
(ที่มา:บริษัท ทีโอที จํากัดมหาชน ) 
 

 

7.4 การไปรษณีย์โทรเลข 
 

จังหวัดอ่างทองมีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข จํานวน 7 แห่ง ต้ังกระจายให้บริการ             
แก่ประชาชนอยู่ทั่วทุกอําเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง 

 

8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพแหล่งน้าํโดยทั่วไป 

         แหล่งน้ําธรรมชาติ น้ําฝน จังหวัดอ่างทองทําการกสิกรรมโดยอาศัยน้ําชลประทานเป็นหลัก 
แต่การปลูกข้าวในฤดูนาปีน้ําฝนยังคงเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีความสําคัญสําหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะ
จังหวัดอ่างทองมีปริมาณน้ําฝน และการกระจายตัวของฝนค่อนข้างสม่ําเสมอโดยมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปี 
921.16 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 64.43 วันต่อปี 
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         แหล่งน้ําผิวดิน ประกอบด้วยแม่น้าลําคลอง หนองบึงต่างๆ จังหวัดอ่างทองมีแม่น้ําสายสําคัญ
ไหลผ่าน 2 สายได้แก่ 

1.  แม่น้ําเจ้าพระยา ไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดอ่างทองตอนกลางของอําเภอไชโย ผ่านเข้าสู่
อําเภอเมือง , อําเภอป่าโมก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และผ่านเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การใช้
ประโยชน์จากน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาโดยตรงมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะใช้น้ําจากโครงการชลประทานของ
โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ดังนั้นจึงใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้ํา 

2.  แม่น้ําน้อย แม่น้ําสายนี้แยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านเข้าสู่
จังหวัดอ่างทองที่อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อําเภอผักไห่ ระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้ํา 

 

 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ําชลประทาน 
 

แหล่งน้ําผิวดินที่สําคัญของจังหวัดอ่างทอง และเป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานของจังหวัด คือ 
แหล่งน้ําชลประทาน การพัฒนาระบบโครงการชลประทานเขื่อนเจ้าพระยาที่เริ่มก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.2495
กระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2499 ครอบคลุมพ้ืนที่ทําการเกษตรใน 17 จังหวัดภาคกลาง จังหวัดอ่างทองมี
พ้ืนที่ส่งน้ําจากโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ 551,280 ไร่ มีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดอ่างทอง 5 โครงการคือ  

  1.  โครงการส่งน้ํา และบํารุงรักษายางมณี มีพ้ืนที่ชลประทาน 158,469 ไร่ คิดเป็น 25.85 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบตอนกลางของจังหวัดฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยาครอบคลุมพ้ืนที่ด้าน
เหนือถึงด้านใต้ในเขตอําเภอไชโย , อําเภอโพธิ์ทอง , อําเภอวิเศษชัยชาญ , อําเภอป่าโมก และอําเภอเมือง 

2. โครงการส่งน้ํา และบํารุงรักษาชัณสูตร เป็นโครงการชลประทานที่ครอบคลมุพ้ืนทีส่ว่นใหญ่
ของจังหวัดมีพ้ืนที่ชลประทาน 244,263 ไร่ คิดเป็น 90.36 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบ
โครงการจะอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินประเภท 1 , 2 และแบบประชาอาสา ครอบคลุมพ้ืนที่ตอนกลางไปทางด้าน
ตะวันตกของจังหวัดยาวตลอดแนวเหนือใต้บริเวณอําเภอวิเศษชัยชาญ , อําเภอสามโก้ , อําเภอโพธิ์ทอง และ
อําเภอแสวงหา เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ได้ผ่านการจัดรูปที่ดินดีแล้ว การส่งน้ําชลประทานสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเขตพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังสําคัญของจังหวัด 

3. โครงการส่งน้าํ และบาํรุงรกัษามหาราช มีพ้ืนที่ชลประทาน 61,151 ไร่ คิดเป็น 10.10 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด พ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเริ่มต้ังแต่ฝั่งซ้ายของ
แม่น้ําเจ้าพระยาจนสุดเขตจังหวัดอ่างทองตามแนวเหนือใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอเมือง , อําเภอไชโย และ
อําเภอป่าโมก 

4. โครงการส่งน้าํ และบาํรุงรกัษาผกัไห่ มีพ้ืนที่ชลประทาน 11,740 ไร่ คิดเป็น 1.94 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบบริเวณทิศใต้ของจังหวัดด้านอําเภอป่าโมก 

5. โครงการส่งน้าํ และบาํรุงรกัษาสามชกุ มีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุด 6,046 ไร่ คิดเป็น 
1.0 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดด้านอําเภอสามโก้ 
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ภาพแสดงพืน้ทีช่ลประทานของจังหวดัอ่างทอง  
 

                สภาพทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมาตั้งแต่ด้ังเดิม พ้ืนที่ทั้งหมดเป็น
พ้ืนที่ที่มีกรรมสิทธ์ิครอบครองทั้งสิ้น จําแนกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนและของส่วนราชการต่าง ๆ จึงไม่มีพ้ืนที่ที่
เป็นป่าไม้ สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแต่อย่างใด 
 
9. แหล่งท่องเที่ยว 
 จังหวัดอ่างทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ ศาสนสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ 
 

 9.1 แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน 
  9.1.1 วัดไชโยวรวิหาร ต้ังอยู่ที่ตําบลไชโย อําเภอไชโย เป็นที่

ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์ หรือที่เรียกว่า หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 
ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา ศอก 7 นิ้ว พระวิหาร มีรูปทรงแปลกตา 
ด้านนอกมีรูปทวารบาลลายรดน้ํา เป็นรูปเสี้ยวกวาง เสาหารด้านหน้า-หลังพระวิหารมี
ขนาดใหญ่โตมาก ภายในพระอุโบสถ ผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาล
ที่ 5 เป็นเรื่องพุทธประวัติที่วิจิตรงดงาม นอกจากนี้   ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชาชน
รู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ “พระสมเด็จเกษไชโย” พระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จ   
พระพุฒาจารย์  (โต พรหมรังสี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ   
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 9.1 .2  วั ดขุ นอิ นทประมู ล  ต้ั ง อยู่ ที่ ตํ าบล       
อินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 50 เมตร เดิมพระพุทธ
ไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมดเหลือแต่เสา
จึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า โคก
พระนอน ด้านหน้าพระประธานเป็นลานกว้าง ด้านปลายพระ
บาทเป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้านตะวันตกถัดจากถนน
เป็นอาคารโบราณตั้งอยู่บนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือแต่ผนังก่ออิฐและเจดีย์เล็ก ๆ 2 องค์ สันนิษฐาน
ว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 
 9.1.3 วัดป่าโมกวรวิหาร มีพระวิหารพระพุทธ
ไสยาสน์ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแท้        
มีรูปทรงหลังคาเป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปสําเภา ไม่สูงมากนักเป็น
หลังคาลด 2 ช้ัน ต่อด้วยปีกนกด้านละ 2 แถบ มี 9 ห้อง เจาะช่อง
หน้าต่างด้านละ 7 บาน ด้านหน้าเจาะเป็นประตู ทางเข้าประตูเขียน
ลายรดน้ําลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ก้านแย่งยอดพระพุทธไสยาสน์     
ก่อด้วยอิฐปูนป้ันลงรักปิดทองทั้งองค์ นอนตะแคงขวาแบบสีหไสยา     

มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 22 เมตร พระเศียรหนุนพระเขนย รูปทรงกระบอก 3 ใบ ลดหลั่นกัน
จากใหญ่ขึ้นไปหาเล็กแล้วคลุมด้วยผ้าทิพย์จัดเป็นผ้าทิพย์ที่มีลวดลายวิจิตรงดงามที่สุด 
 
 9.1.4 วัดสี่ร้อย ต้ังอยู่ที่ ตําบลส่ีร้อย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปปางพระปาลิไลยก์องค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง สร้าง
เมื่อปี พ.ศ.2452    องค์พระทําด้วยปูน มีหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 21 
เมตร อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถและเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเป็นศิลปะ
สมัยรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ร้อย” หรือ “หลวงพ่อ
ร้องไห้” 
  

 9.1.5 วัดต้นสน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทองหน้าตักกว้าง 
6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ว ปิดทองคําแท้ทั้งองค์ 
มีโบสถ์ศิลปะอยุธยา ประดิษฐานหลวงพ่อดําพระพุทธรูปศิลปะสมัย
อยุธยาอายุกว่าร้อยปี วิหารพระพุทธชินราช ประดิษฐานพระพุทธ
ชินราช (จําลอง) และมีสมเด็จพระศรีเมืองทองเงิน พระพุทธรูปปาง
มารวิชัยองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบริเวณประตูทางเข้าวัด  
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 9.1.6 วัดเขียน  ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลศาลเจ้าโรงทอง  
อําเภอวิเศษชัยชาญ ภายในพระอุโบสถมีภาพฝาผนังสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 

 
 
 

 
9.1.7 วัดท่าสุทธาวาส ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอป่าโมก 

เป็นวัดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรา
ชานุเสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช  พระบรมราชา        
นุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และเป็นสถานที่ต้ังพลับพลา          
ที่ประทับกลางน้ํา  ภายในพระอุโบสถมีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้สถานที่
ส่วนหนึ่งใช้เป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 

 
  

9.1.8 วัดม่วง  ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลหัวตะพาน อําเภอ
วิเศษชัยชาญ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหานมินทร์   
ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” ขนาดหน้าตักกว้าง 62 เมตร      
สูง 93 เมตร พุทธลักษณะงดงามสีทองอร่าม ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้นถึง 16 ปี  โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามล้อมรอบด้วย
กลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า บริเวณรอบ ๆ วัดมีรูปปูน
ป้ันพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจําลอง
เมืองนรก-สวรรค์ และเหตุการณ์สําคัญของค่ายบางระจัน  

 
 

  
 9.1.9 พระตําหนักคําหยาด  ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลคํา
หยาด อําเภอโพธิ์ทอง เจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี  2310  
ทรงใช้เป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 
 
 
 

9.1.10 อนุสาวรีย์นายดอก 
นายทองแก้ว  เพื่อเป็นที่ระลึกถึงวีรชาวเมืองวิเศษชัยชาญที่ได้ร่วมทํา
ศึกสู้รบกับกองทัพพม่าในศึกบางระจันเมื่อปี 2310 ต้ังอยู่ในท้องที่
ตําบลไผ่จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ  
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 9.1.11 วัดจันทรังษี ต้ังอยู่ในตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง ภายใน
วัดมีวิหารจัตุรมุขมียอดบุษบกกลาง 5 ช้ัน สูง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร 
ยาว 33 เมตร มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานรูป
หล่อหลวงพ่อสด วัดปากน้ํา (หลวงพ่อสด จันทสโร)    หล่อด้วยโลหะ
องค์ใหญ่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร      
9 นิ้ว 

 
 

9.1.12  วัดอ่างทองวรวิหาร  เป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี มีพระอุโบสถที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆัง
ประด ับด ้วย ไม ้ส ัก งดงาม เป ็นระ เบ ียบ   ซึ ่ง ล ้วน เป ็น
สถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตน-โกสินทร์ตอนต้น  ต้ังอยู่ใกล้กับ
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง   

  
 
 9.1.13  วัดบ้านพราน  อยู่ในท้องที่ตําบลบ้าน
พราน  อําเภอแสวงหา  เป็นวัดเก่าแก่มี พระพุทธรูปศิลาแลง 
ประดิษฐานไว้ในวิหาร ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อไกรทอง” มี
ความศักด์ิสิทธ์ิ สามารถคุ้มภัยผู้สักการะ 
 

 
               9.1.14 วัดสระเกษ ต้ังอยู่ที่ ตําบลไชยภูมิ 
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เดิมมีนามว่าวัด “เสาธงหิน” 
เป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ได้กรีฑาทัพขับไล่ข้าศึก ได้ชัยชนะ แล้วได้
พักทัพที่วัดเสาธงหิน สรงน้ําสระเกศาที่วัดนี้ จึงเรียกว่า “วัด
สระเกษ” 
 

 9.1.15 วัดสระแก้ว  ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลบางเสด็จ  อําเภอป่าโมก เป็นสถานเลี้ยงเด็กกําพร้า 
  9.1.16 วัดโพธิ์หอม ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลราชสถิตย์  อําเภอไชโย มีการขุดค้นพบรูปพระพรหม
สี่หน้าสองเศียร  เป็นปูนป้ันขนาดใหญ่ ศิลปะแบบขอม ประดิษฐานบนพานซึ่งอยู่ด้านหน้าฐานพระอุโบสถเดิม 
 9.1.17  อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์  ต้ังอยู่ภายในเขตวัดนรสิงห์ อําเภอป่าโมก เป็นที่ระลึกถึง
พันท้ายนรสิงห์    
 9.1.18  บ้านคูเมือง   อยูใ่นท้องที่ตําบลบ้านไผ่ อําเภอแสวงหา เป็นสถานที่ที่นักโบราณคดีได้
ขุดค้นพบซากเมืองโบราณสมัยทวาราวดี และร่องรอยคูเมืองหลงเหลืออยู่                             
 9.1.19 วัดมหานาม อยู่ที่บ้านมหานาม หมู่ที่ 4 ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เดิม
ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดอินทราราม” เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า 
หลวงพ่อขาว 
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9.2 แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ 
 9.2.1  หมู่บ้านจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และหวาย อยู่ในท้องที่ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง  
 9.2.2  ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ต้ังอยู่ภายในเขตวัดท่าสุทธาวาส อําเภอป่าโมก เป็นโครงการ
ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2519 
               9.2.3  หมู่บ้านทํากลอง  อยู่ในท้องที่ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก มีการผลิตและจําหน่ายกลอง
นานาชนิดหลายรูปแบบ 
 9.2.4  อิฐอ่างทอง  อยู่ในท้องที่อําเภอป่าโมก เป็นอิฐโชว์แนวประดับอาคารบ้านเรือน มีโรงงาน
มากกว่า 42 แห่ง 
 9.2.5  หมู่บ้านจักสานผักตบชวา ที่บ้านคลองวัว   อําเภอเมืองอ่างทอง   และที่บ้านอําเภอไชโย 
              9.2.6  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห อยู่ที่ตําบลบ้านแห อําเภอเมืองอ่างทอง ผลิตและจําหน่าย
มะม่วงแช่อ่ิมปลอดสารพิษ ข้าวเกรียบสมุนไพร กล้วยม้วน 
 9.2.7  ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ  ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ   
เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 
 9.2.8  หมู่บ้านไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ ต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธิ์ทอง  
 9.2.9  หมู่บ้านการเกษตร  เป็นแหล่งผลิตพืชสวนพันธ์ุดีอีกจํานวนมาก ที่ผู้สนใจจะเข้าชมได้ 
เช่น สวนมะยงชิดพันธ์ุดีในท้องที่ ตําบลบางเจ้าฉ่า และสวนกระท้อนพันธ์ุดีในท้องที่ ตําบลองครักษ์         
อําเภอโพธิ์ทองและสวนองุ่นรัตนา 

9.3 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
  9.3.1  วังปลาวัดข่อย  ในท้องที่ตําบลโพธ์ิรังนก อําเภอโพธิ์ทอง 
  9.3.2  ค้างคาวแม่ไก่  ที่วัดจันทราราม อําเภอโพธิ์ทอง 
  9.3.3  สวนนกธรรมชาติ  ที่วัดริ้วหว้า ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา 

 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
          10.๑ วิสัยทัศน ์
   “อ่างทองเมืองน่าอยู่  แหลง่ผลติอาหารปลอดภัย” 
 

10.2 พันธกิจ  
   10.2.๑ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ  ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธ์ิ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
   10.2.๒ เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนา
จังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม 
    10.2.๓ พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน  เทคโนโลยีนวัตกรรมการ
ผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายจากการดําเนินการ 
    10.2.๔ การพฒันา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนให้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเป็น
รากฐานของการดําเนินชีวิตของประชาชนและเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
   10.2.๕ สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อํานวย
ความยุติธรรมความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ลดเง่ือนไข
ที่จะสร้างความขัดแย้ง ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคค ี
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   10.2.๖ อํานวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

10.๓ ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ชื่อประเดน็ยทุธศาสตร ์ ลําดบัความสําคญั 
๑ การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว ๓  
๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒ 
๓ การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

และพลังงานที่ยัง่ยืน 
๕  

๔ การเสริมสร้างความมั่นคง การพัฒนาการเมือง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖  

๕ การพัฒนาองคก์รและบุคลากร ๗  
๖ การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ๔  
๗ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ๑  

 

10.๔ เป้าประสงค ์
 

วิสัยทัศน ์ ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
การพัฒนาเศรษฐกจิ
และการท่องเทีย่ว 

๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด(GPP) 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๒. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แกป่ระชาชน 
๓. เพื่อพัฒนาขดีความสามารถเพื่อการแขง่ขัน 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

๑. พัฒนาคนอ่างทองทกุกลุ่มวยัให้มีศักยภาพ มีความพร้อม 
ทั้งกาย ใจสติปญัญา จิตสํานึก วัฒนธรรมที่เปน็
ลักษณะเฉพาะของจังหวัด 
๒. เสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแขง็ และ
สังคมมั่นคง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงานที่ยั่งยืน 

- รักษาความสมดุลของทรพัยากรธรรม ชาติและส่ิงแวดล้อม
และ พลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างความ
มั่นคง การพัฒนา
การเมอืง และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมให้ประชาชน
สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชวีิตให้แก่
ตนเอง 

อ่างทองเมอืงนา่อยู ่

การพัฒนาองคก์รและ
บุคลากร 

๑. ให้ส่วนราชการจังหวัดอ่างทองใชห้ลักการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  
๒. ให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง 

การพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตอาหาร
ปลอดภัย 

๑. ผลิตอาหารปลอดภัยสําหรบัการ บริโภคและการจําหน่าย 
๒. ให้มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ 

แหลง่ผลติอาหาร
ปลอดภยั 

การบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ 

- ระบบบริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพ 
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