
 
 
 

 

 

 
 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท  ลพบุรี  สิงหบุรี   อางทอง) 

 
 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 – 2556 
 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
โทรฯ/Fax  036 421 193   มท 19224 – 5 

 



แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 

 
 
 
 
1. กายภาพ 
     1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง ตั้งอยูภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูบริเวณลุมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าปาสัก มีพ้ืนที่
รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,902.454 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,537,721 ไร โดยรายละเอียดแต
ละจังหวัด ดังนี ้

จังหวัด ตารางกิโลเมตร ไร 

ชัยนาท 2,469.745 1,543,591 

ลพบุร ี 6,641.859 3,874,846 

สิงหบุร ี 822.478 514,049 

อางทอง 968.372 605,235 

รวม 10,902.454 6,537,721 

 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท  ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง)  มีอาณาเขต
ติดกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 

จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

ชัยนาท จ.นครสวรรค และ    
จ.อุทัยธานี 

จ.สิงหบุรี จ.นครสวรรค และ    
จ.สิงหบุรี 

จ.สุพรรณบุรี และ    
จ.อุทัยธานี 

ลพบุร ี อ.ตากฟา และ อ.ตา
คลี จ.นครสวรรค 
และอ.ศรีเทพ  

จ.เพชรบูรณ 

อ.บานแพรก          
จ.พระนครศรอียุธยา 
และ อ.พระพุทธบาท 
และ อ.หนองโดน     
จ.สระบุรี 

อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ และ  

อ.ดานขุนทด  

จ.นครราชสีมา และ  
อ.วังมวง จ.สระบุร ี

 

อ.เมืองสิงหบุรี        
จ.สิงหบุรี และ         
อ.ตากฟา  

จ.นครสวรรค 

สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   

(ชัยนาท  ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
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จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

สิงหบุร ี อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  
และ อ.ตาคลี   

จ.นครสวรรค 

อ.ไชโย อ.โพธิ์ทอง และ  

อ.แสวงหา จ.อางทอง 

อ.บานหมี่ และ  

อ.ทาวุง จ.ลพบุรี 

อ.สรรคบุรี  

จ.ชัยนาท และ  

อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี 

อางทอง จ.สิงหบุรี จ.พระนครศรอียุธยา 
จ.สุพรรณบุรี 

จ.ลพบุรี และ  

จ.พระนครศรอียุธยา 

จ.สุพรรณบุรี 

 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เปนที่ราบลุม เหมาะแกการ
ทํานาและเพาะปลูกพืชตาง ๆ  พ้ืนที่ภาคกลางตอนบนมีความสูงเฉลี่ยจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 50 เมตร 
มีแมน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก แมน้ําบางขาม และแม
น้ําทาจีน  

2.  การปกครองและประชากร      
   เขตการปกครองของทั้ง  4  จังหวัด  มีทั้งสิ้น 32 อําเภอ  289  ตําบล 2,511 
หมูบาน 4 องคการบริหารสวนจังหวัด  ประชากรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ชัยนาท  
ลพบุรี  สิงหบุรี อางทอง) มีจํานวนทั้งสิ้น  1,517,603 คน รายละเอียดดังนี้ 

เขตการปกครอง 
จังหวัด 

อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตําบล หมูบาน 

จํานวนประชากร 

ชัยนาท 8 51 505 336,164 

ลพบุร ี 11 122 1,129 707,244 

สิงหบุร ี 6 43 364 218,010 

อางทอง 7 73 513 256,185 

รวม 32 289 2,511 1,517,603 
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สวนที่ 2 
สถานการณและแนวโนม ดานเศรษฐกิจ สังคม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 
 สภาพเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
ปรากฏดังนี้ 

1.1  สถานการณดานการเกษตร 
   1.1.1 การกสิกรรม  พ.ศ. 2550 

ขาวนาป ขาวนาปรัง ออย 
จังหวัด พื้นท่ีเก็บเกี่ยว

(ไร) 
ผลผลิต

(ตัน) 
พื้นท่ีเก็บ
เกี่ยว(ไร) 

ผลผลิต(ตัน) พื้นท่ีเก็บ
เกี่ยว(ไร) 

ผลผลิต
(ตัน) 

ชัยนาท 991,655 853,951 620,095 532,425 106,728 942,072 

ลพบุร ี 987,620 567,545 453,322 325,415 580,624 4,975,850 

สิงหบุร ี 377,174 322,258 320,755 286,038 14,746 210,857 

อางทอง 399,469 329,557 329,847 329,847 30,073 481,198 

รวม 2,755,918 2,073,311 1,724,019 1,473,725 732,171 6,609,977 

 
1.1.2 การปศุสัตว พ.ศ. 2551   

จังหวัด 
ไก 

(ตัว) 
เปด 
(ตัว) 

โคเน้ือ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

ชัยนาท 2,042,773  93,277  71,096  1,261  51,956  12,761  

ลพบุร ี 29,271,336  1,769,572  117,402          58,049  474,903  4,105  

สิงหบุร ี 824,525  291,010  8,100  141  20,073  91  

อางทอง 2,174,846  817,078  25,936  113  51,956  566  

รวม 34,313,480  3,570,937  222,534          59,564  598,888       17,523  

  จากขอมูลสถิติขางตนพบวาภาคกลางตอนบนมีการเลี้ยงไกถึง 34,313,480 ตัว เปด  
3,570,937ตัว  โคเนื้อ 222,534 ตัว  โคนม 59,564 ตัว  กระบือ 17,523 ตัว และสุกร 598,888 บาท  
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 1.2 สถานการณดานเศรษฐกิจ  
 

จังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวม (ลานบาท) ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (บาท) 

ชัยนาท 12,129 69,584 

ลพบุร ี 41,136 91,323 

สิงหบุร ี 10,857 91,307 

อางทอง 10,870 73,555 

รวม 74,991 325,769 

จากขอมูลทางสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดป พ.ศ.2550 พบวากลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน2 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม  74,991 ลานบาท และ จังหวัดที่มีมูลคาของผลิตภัณฑ
มวลรวมมากที่สุดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน2 คือ จังหวัดลพบุรี สวนจังหวัดที่มีสัดสวนการ
ผลิตนอยที่สุดคือสิงหบุรี และผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว ป พ.ศ.2550 ของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 คือ  325,769 บาท จังหวัดที่มีคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวสูงสุดในกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2  คือ จังหวัดลพบุรี  91,323 บาท รองลงมาคือจังหวัดสิงหบุรี  91,307 บาท สวนจังหวัด
ที่มีคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวต่ําสุดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 คือ จังหวัดชัยนาท 69,584บาท  

1.2.1 สาขาการผลิตที่สําคัญ 

 

 จังหวัด เกษตร อุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยว การขนสง 

ชัยนาท 3,738 815 2,705    196.31  784 

ลพบุร ี 5,051 19,079 4,476  2,966.73  1,663 

สิงหบุร ี 1,820 3,260 1,917    253.08  731 

อางทอง 1,445 1,838 2,243    424.36  1,104 

รวม 8,315 24,176 8,636  3,840.48  3,498 

สาขาภาคเกษตร ในป พ.ศ. 2550 มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรของภาคกลางตอนบน 
2 มีมูลคาผลิตภัณฑ  8,315 ลานบาท  โดยจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรมากที่สุดคือ 
จังหวัดลพบุรี รองลงมาคือ จังหวัดชัยนาท ถือไดวาภาคกลางตอนบน 2 เปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญ
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ของประเทศ ซึ่งแหลงผลิตขาวที่สําคัญอยูบริเวณจังหวัดชัยนาท สิงหบุรี ภายใตโครงการ
ชลประทานเจาพระยา ในอนาคตภาคกลางตอนบนจะเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของประเทศ 

สาขาอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2550 มูลคาผลิตภัณฑสาขาภาคอุตสาหกรรมของภาค
กลางตอนบนมีมูลคาผลิตภัณฑ  24,176 ลานบาท  โดยจังหวัดที่ มีมูลคาผลิตภัณฑสาขา
อุตสาหกรรมมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี คือ 19,079 ลานบาท  

สาขาการคา ในป พ.ศ. 2550 มูลคาผลิตภัณฑสาขาการคาสงและคาปลีกของภาค
กลางตอนบน 2 มีมูลคาผลิตภัณฑ  8,636 ลานบาท   โดยจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑสาขาการคา
สงและการคาปลีกมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรีคือ 4,476 ลานบาท 

สาขาการทองเที่ยว ในป 2550 มูลคาการทองเที่ยวของภาคกลางตอนบน 2 มีมูลคารวม  
3,840.48 ลานบาท  โดยจังหวัดที่มีมูลคาการทองเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรีคือ  2,966.73 ลานบาท 

สาขาขนสง ในป พ.ศ. 2550 มูลคาผลิตภัณฑสาขาขนสงของภาคกลางตอนบน 2 
มีมูลคาผลิตภัณฑ  3,498 ลานบาท   โดยจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑสาขาการขนสงมากที่สุดคือ 
จังหวัดลพบุรีคือ 1,663 ลานบาท  

นอกจากนี้แลวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน2  ยังเปนแหลงผลิตพืชพลังงาน
ทดแทน เชน ออยและมันสําปะหลังดวย และเปนแหลงผลิตอาหารสัตว ทําใหภาคกลางตอนบนมี
ขอไดเปรียบในการทําปศุสัตว และการประมง  

1.3 สถานการณดานสังคม และคณุภาพชีวติ  
1.3.1 การศึกษา 

จังหวัด สถานศึกษา (แหง) นักเรียน (คน) ครู (คน) 

ชัยนาท 234 46,285 2,930 

ลพบุร ี 422 96,319 5,451 

สิงหบุร ี 165 40,343 2,425 

อางทอง 177 41,519 2,440 
รวมทั้งสิ้น 998 224,466 13,246 
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1.3.2  ศาสนา 

จังหวัด วัด มัสยิด โบสถ พระ เณร 

ชัยนาท 259 1 9 2,065 226 

ลพบุร ี 675 3 6 4366 291 

สิงหบุร ี 177 1 2 2440 681 

อางทอง 214 3 - 1971 261 

รวมทั้งสิ้น 1,325 8 17 10,842 1,459 

 

1.3.3 สถานพยาบาล 
 

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน 

สถานีอนามัย คลินิก 

ชัยนาท 6 1 72 86 

ลพบุร ี 11 2 134 80 

สิงหบุร ี 6 3 47 63 

อางทอง 7 1 79 87 

รวม 30 7 332 316 
 

1.4 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
 

จังหวัด ปริมาณนํ้าฝน (มม.)/ป เน้ือที่ปา (ไร) 

ชัยนาท 12475.50 48401.75 

ลพบุร ี 983.30 1110108.25 

สิงหบุร ี 697.60 1433.00 

อางทอง 1473.20 164.25 

รวม 15629.60 1160107.25 
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สวนที่ 3 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 

 
จากขอมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งขอมูลเฉพาะแตละดานตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ที่กําลังเผชิญอยูหรือคาดวาจะเกิดขึ้น ไดมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคประกอบ
ภายในและองคประกอบภายนอกและกําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ภายในการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง ดังนี้ 

จุดแข็ง  
1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ ขาว 

ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเหลือ ออย ไกเน้ือ และสัตวน้ําจืด 
2. ผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง) มีศักยภาพตอการแปรรูป 

สงออกไปขายตางประเทศ 
3. เปนที่ราบลุม มีแหลงน้ําในดานการเกษตรที่อุดมสมบูรณ 
4. เปนแหลงแปรรูปสินคาเกษตรพืชการสงออก 
5. มีองคความรูดานการเกษตรที่หลากหลายทั้งศูนยวิจัยดานขาว พืชไร ปศุสัตว ประมง 

และศูนยปราชญชาวบาน 
6. มีทําเลที่ตั้งเหมาะสม สะดวกตอการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา สามารถ

เชื่อมโยงกระจายสินคา 
7. มีความโดดเดน ดานการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณคดี และธรรมชาติ 

จุดออน  
1. ความไมสมดุลระหวางเศรษฐกิจ และสังคมสิ่งแวดลอม 
2. จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไมเพียงพอ ขาดแรงงานฝมือ 
3. ตนทุนคาแรงงานในการผลิตสูงกวาภูมิภาคอ่ืน 
4. ขาดการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับชวงการผลิต 
5. เกษตรกรขาดองคความรู และการฝกอบรม การรวมกลุมของภาคเกษตรมีนอย 
6. มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรมาก 
7. ขาดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  
8. ขาดองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่ม 
9. ขาดการบูรณาการดานการบริหารจัดการ และการใชทรัพยากร เกิดปญหาดาน

สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ 
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10. คุณภาพน้ําในแมน้ําลดลงอันเน่ืองมาจากน้ําทิ้งชุมชน น้ําทิ้งจากฟารมปศุสัตว น้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําจากภาคเกษตรกรรม และน้ําทิ้งจากสถานประกอบการ 

11. ขาดการบูรณาการดานการบริหารจัดการ และการใชทรัพยากร เกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ 

12. คุณภาพน้ําในแมน้ําลดลงอันเน่ืองมาจากน้ําทิ้งชุมชน น้ําทิ้งจากฟารมปศุสัตว น้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําจากภาคเกษตรกรรม และน้ําทิ้งจากสถานประกอบการ 

13. ขาดการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในวงกวาง ทั้งชาวไทยและตางชาติ 
14. ยังตองพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู ทั้งในดานสุขภาพ และชีวิตครอบครัวและ

ชุมชน 

อุปสรรค  
1. การพึ่งพาระบบการจัดเขตสงเสริมการลงทุนไมเพียงพอกับการดึงดูดนักลงทุน 
2. ความผันผวนทางดานราคาสินคาเกษตร 
3. อุปสรรคทางการคา ซึ่งไดแก มาตรการกีดกันทางการคาทั้งภาษีและมิใชภาษี เชน 

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย และการเปดเสรีทางการคา 
4. การจัดการน้ําตนทุนในอนาคตมีผลกระทบใหจังหวัดมีปญหาเรื่องน้ํา ทั้งปญหาน้ําทวม

และภัยแลงและภาวะโลกรอน 
5. ความไมตอเน่ืองทางนโยบายการเมือง 
6. ความผัวผวนทางสภาวะเศรษฐกิจ 

โอกาส  
1. มีโอกาสในการพัฒนาเปนแหลงอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปร

รูปการเกษตร 
2. มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว เน่ืองจากเปนจุดแวะพักคนที่เดินทางไปทาง

ภาคเหนือ 
3. แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
4. แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
5. แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร และโครงการพระราชดําริ 
6. แหลงโลจิสติกสทางน้ําและทางบก 
7. นโยบายของรัฐบาลในการเปนครัวโลก 
8. มีตลาดรองรับการปลูกหญาเลี้ยงสัตว 
9. สามารถนําองคความรูทางการเกษตรที่มีอยูในพื้นที่มาจัดตั้งเปนฐานความรู 

 - 9 -



แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

10. มีตลาดรองรับการขยายพันธุการเลี้ยงสัตว ครึ่งบก ครึ่งนํ้า สัตวน้ํา (ปลา กบ จระเข) 
เพ่ือการสงออก 

11. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และลดการใช
สารเคมี 

12. สามารถพัฒนาเสนทางคมนาคมทางน้ําทาจีน-ปาสัก-เจาพระยา เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสง 
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สวนที่ 4 
สรุปการวิเคราะหศักยภาพพื้นฐาน และตําแหนงทิศทางการพัฒนาของ 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท  ลพบุรี  สิงหบุรี อางทอง) 

   1.1 ภาพรวมทั่วไป 
    กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงหบุรี 
และอางทอง เปนกลุมจังหวัดที่มีขอไดเปรียบคือ ทําเลที่ตั้งเหมาะสม และการคมนาคมที่สะดวกทั้ง
ทางบก และทางน้ํา เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง  ในดานการผลิตสินคาเกษตร ไดแก ขาว ทานตะวัน 
ขาวโพด ปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม โคเนื้อ โคนม ผักปลอดสารพิษ เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่
ชลประทานที่เปนระบบโครงขาย และเปนพ้ืนที่แกมลิง ที่ใชประโยชนในการสงเสริมการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ  มีระบบโครงขายทางถนน และทางน้ํา (ในลําน้ําเจาพระยาและปาสัก)  ที่
เชื่อมตอไปยังพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศ และอยูในทําเลที่เปนจุดกึ่งกลางของประเทศทําใหเหมาะสม
ที่จะพัฒนาเปนแหลงผลิตและรวบรวมสินคาการเกษตรเพื่อการสงออก 
  นอกจากนั้น  ยังมีโอกาสเปนแหลงอุตสาหกรรมใหมของประเทศ  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร นอกจากนี้ภาคกลาง
ตอนบน 2 ยังเปนกลุมจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา และการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท  ลพบรุี  สิงหบุรี อางทอง) ยงั
ประสบปญหา ดังนี้ 
  1) ดานอุตสาหกรรม เชน การขาดองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ในการสรางมูลคาเพิ่ม ขาดการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับชวงการผลิต 
เน่ืองจากประชากรสวนใหญเปนสังคมเกษตรซึ่งไมชอบการเปลี่ยนแปลง  
  2) ดานอุปสรรคทางการคา คือ มาตรการกีดกันทางการคาทั้งภาษีและไมใชภาษี 
เชน มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยทําใหสงผลกระทบตอสินคาเกษตรแปรรูป 
และการเปดเสรีทางการคาทําใหมีคูแขงสินคาเกษตร  
  3) ปญหาดานอ่ืนๆ  เชน ขาดการบูรณาการดานการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรทําใหมีปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง และอุทกภัย อันสงผลตอ
อาชีพเกษตรกรรม 

 - 11 -



แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

  1.2 ภาพรวมดานเศรษฐกิจ 
   กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) นี้มีมูลคา GPP 
อยูที่ 72,822 ลานบาท  ทั้งน้ีจากการวิเคราะหโดยการประยุกตใชหลักแนวคิดของ Relative 
Strength พบวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) มีความโดด
เดนในดานการบริการประเภทการคา โดยมีสัดสวน GPP ในดานบริการประเภทการคาของกลุม
จังหวัดตอมูลคา GPP ในดานบริการประเภทการคาของทั้ง 18 กลุมจังหวัด  คิดเปนสัดสวนรอยละ 
3.5 และสัดสวน GPP ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) ตอ 
GPP ของทั้ง 18 กลุมจังหวัด คิดเปนรอยละ 2.5 ซึ่งเปรียบเทียบสัดสวนทั้งสองประเภท จะไดคา 
Relative Strength ในดานบริการประเภทการคา เทากับ 1.44 ซึ่งมีคามากกวา 1 ทําใหกลุมจังหวัด
นี้มีความโดดเดนในดานบริการประเภทการคา เม่ือเทียบกับทั้ง 18 กลุมจังหวัด รองลงมา ไดแก 
ดานเกษตรกรรม มีคา Relative Strength เทากับ 1.40 ซึ่งมีคามากกวา 1 เชนเดียวกัน 

  1.3 ภาพรวมดานสังคม 
   การวิเคราะหโดยอางอิงและประยุกตใชขอมูลดังชะนีความกาวหนาของคน (HAI: 
Human Achievement Index) ของ UNDP ดังกลาวขางตน ทําใหสามารถประเมินสถานะดาน
สังคมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) ทั้งใน 5 มิติ คือ มิติ
ดานสุขภาพ การศึกษาชีวิตครอบครัว และชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม โดยจากการศึกษา พบวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) เปนกลุมจังหวัดที่มีความโดดเดนในดานการศึกษาและดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
อยางเห็นไดชัด เม่ือเทียบกับมิติอ่ืนๆ  แสดงดังภาพ 
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2. การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2  (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง)  
  2.1 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) 
   สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายของกลุมจังหวัดนั้นกําหนดไว 7 อุตสาหกรรม ไดแก
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเซรามิกส 
อุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและสุขภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา และอุตสาหกรรมแปร
รูปสัตว 
   หากพิจารณาเรื่องการลงทุนในปจจุบันตออุตสาหกรรม พบวา กลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) มุงเนนการลงทุนกลุมอุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
ปศุสัตว และประมง และกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โดยมีมูลคาการลงทุน 14.7 และ 10.8 พันลาน
บาท  หากพิจารณาเปนรายจังหวัด จะเห็นวา จังหวัดลพบุรี เปนศูนยกลางการลงทุนที่มีมูลคาการลงทุน
สูงที่สุดในกลุมจังหวัด โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว และประมง ซึ่งมีความ
สอดคลองกับจํานวนโรงงานที่มีจํานวนมากเปนอันดับหน่ึงของในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมปศุสัตว และ
ประมง 
   โครงสรางของอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) ขอมูลพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) (จํานวนคนงาน) 
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จังหวัด 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

ชัยนาท 316 1,261 150 691 57 4,421 202 110 1,200 410 8,818 

ลพบุรี 672 17,427 1,542 1,518 45 2,699 1,677 1,656 1,301 6,580 35,117 

สิงหบุรี 604 423 1,551 1,017 17 2,861 498 1,290 2,525 161 12,387 

อางทอง 1,038 1,097 1,575 284 22 969 217 273 2,048 1,440 7,523 

รวม 2,630 20,208 4,818 3,510 141 10,950 2,594 3,329 7,074 8,591 63,845 
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   จากการศึกษาถึงจํานวนแรงงานและจํานวนโรงงาน พบวา กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) มีลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดที่
แตกตางกัน โดยมีศูนยกลางอยูที่จังหวัดลพบุรี โดยมีการกระจุกตัวของแรงงานในอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ปศุสัตว และประมง  โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี มีจํานวนแรงงาน สูงถึง 17,427 คน  
คิดเปนรอยละ 27 ของจํานวนแรงงานทั้งหมดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) ในขณะที่จํานวนโรงงานนั้น สวนมากกระจุกตัวที่จังหวัดลพบุรี ยกเวนอุตสาหกรรม
กอสราง และอุปกรณตกแตงภายในบานนั้น มีศูนยกลางที่จังหวัดอางทอง และเม่ือศึกษาถึงการลงทุนใน
อุตสาหกรรมจะพบวา  มีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมสวนใหญอยูในจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะเห็นวา ในกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) มีเงินลงทุนสวนใหญอยูในอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม ปศุสัตว และประมง รองลงมาจะเปนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

  2.2 การวิเคราะหดานเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) 
   จากการวิเคราะหผลิตผลทางเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) นั้นพบวา โดยภาพรวมจังหวัดลพบุรีมีผลิตผลทางเกษตรกรรมของ
กลุมมากที่สุดทั้งในกลุม พืชไร ไมผลยืนตน และปศุสัตว โดยเปนฐานสินคาเกษตรกรรมที่สําคัญ คือ 
ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ไก โคเนื้อ และสุกร แตเม่ือพิจารณารายสินคา พบวา ขาวมีจังหวัดชัยนาท 
ลพบุรี และสิงหบุรี เปนจังหวัดที่สามารถสรางผลิตผลเรียงตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีสินคาอ่ืนที่สําคัญ
ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) คือ โคนมที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี
จํานวนที่เลี้ยงมากกวา 50,000 ตัว ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมดานเกษตรกรรมแลว สามารถสรุปได
วา จังหวัดลพบุรีเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางดานการเกษตรกรรมหลักของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
   โครงสรางของเกษตรกรรมในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) ขอมูลพ้ืนฐานผลิตผลเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท 
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
 

 

(ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตว)
ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง โคเน้ือ สุกร ไกเน้ือ
2549 2549 2549 2549 2549 2549 2549

ชัยนาท 1,005,003    8,101         291,498     225,947     1,530,549     69,263      36,241       3,210,493       3,315,997    
ลพบุรี 643,983        280,995     1,040,658    346,917       2,312,553       187,421      123,791      30,332,266     30,643,478    
สิงหบุรี 467,446        - 741,798       - 1,209,244       17,189        42,111        1,639,573       1,698,873      
อางทอง 360,171        - 121,117       - 481,288          37,903        34,575        4,376,769       4,449,247      
รวม 2,476,603     289,096     2,195,071    572,864       5,533,634       311,776      236,718      39,559,101     40,107,595    

พืชไร ไมผล ไมยืนตนที่สําคัญ

จังหวัด

ปศุสัตวท่ีสําคัญ

จํานวนทั้งหมด จํานวนทั้งหมด
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

  2.3 การวิเคราะหดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) 
   ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) แมจะมีแหลง
ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวหลากหลาย แตกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) นี้ยังคงมีจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
จังหวัดลพบุรีซึ่งเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) เปนเพียงจังหวัดเดียวที่มีนักทองเที่ยวเดินทางไปเปนจํานวนมากราว (3 ลานครั้ง) 
ในขณะที่จังหวัดอ่ืนๆ มีนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวนอยกวา 5 แสนครั้งในป 2550 อยางไรก็ดี 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) นั้นมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนสินคาหลักสําหรับนักทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และเชิงวัฒนธรรมได 
   โครงสรางของการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) 
 

นักทองเที่ยว รายได คาใชจาย ท่ีพักใหม
จังหวัด 

คร้ัง (คน) ลานบาท บาท/วัน แหง 
กิจกรรม แหลงทองเท่ียว 

ชัยนาท 243,115 195 767 11 นิเวศ 
วัฒนธรรม 

วัด พิพิธภัณฑ สวน เขื่อน
เจาพระยา 

ลพบุรี 2,990,441 2,841 739 4 ประวัติศาสตร 
ศาสนา 
ธรรมชาติ นิเวศ
อนุรักษ 

วัด ศาลพระกาฬ พระปรางค 
พิพิธภัณฑ 
พระนารายณราชนิเวศน เขต
รักษาพันธุสัตวปา 

สิงหบุรี 313,162 252 702 11 ประวัติศาสตร 
นิเวศ 
วัฒนธรรม 

วัด ชุมชน/เมืองโบราณ แหลง
เตาเผา  
อุทยาน พิพิธภัณฑ 

อางทอง 455,187 401 842 9 ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม

วัด บานโบราณ ศูนย
เครื่องประดับ ทํากลอง ตุกตา
ชาววัง คางคาวแมไก 

รวม 4,001,905 3,840 763 65 ประวัติศาสตร วัฒนธรรม นิเวศ 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

  2.4 การวิเคราะหดานสังคมและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท 
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
   ในภาพรวมดานสังคม กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) เปนกลุมจังหวัดที่มีสถานะดานสังคมในระดับสูง โดยจัดอยูในอันดับที่ 2 (HAI=0.663) จาก
ทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด โดยเฉพาะมีคาดัชนีดานการศึกษา และดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมอยูใน
เกณฑดีมาก โดยมีคาดัชนีของทั้งสองดานสูงสุดเปนอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด ซึ่งสรุป
รายละเอียดไดดังนี้ 

   ดานสังคม 
    1) ดานสุขภาพ  อยูในกลุมที่มีคาดัชนีปานกลาง (HAI=0.708) อยูในอันดับที่ 

9 จาก  ทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด 

• มีประชากรที่ เ จ็บปวยคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.6 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดในกลุมจังหวัดนี้ 

• จํานวนประชากรตอแพทยอยูที่ 17,316 ตอ 1 
    2) ดานการศึกษา  อยูในกลุมที่มีคาดัชนีสูงสุด (HAI=0.544) อยูในอันดับที่ 1 

จากจังหวัดทั้งหมด 

• จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยอยูที่ 0.8 ป 

• สัดสวนประชากรที่ไมมีการศึกษาคิดเปนรอยละ 4.2 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดในกลุมจังหวัด 

    3) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน  อยูในกลุมที่มีคาดัชนีต่ําสุด (HAI=0.687) 
อยูในอันดับที่ 12 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด 

• มีคดีประทุษรายที่รับแจงจํานวน 173 คดี 

• มีคดียาเสพติดที่จับกุมไดจํานวน 2,418 คดี 
    4) ดานการคมนาคม และการสื่อสาร อยูในกลุมที่มีคาดัชนีสูง (HAI=0.530) 

อยูในอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด 

• มีหมูบานที่ถนนสายหลักใชการไดตลอดป 2548 จํานวน 1,309 แหง 

• มีประชากรที่มีโทรศัพทมือถือ ป 2548 จํานวน 606,249 คน (รอยละ 
38.00 ของ ประชากรทั้งหมดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 

• มีประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ตป 2548 จํานวน 158,870 คน (รอยละ 
10.0 ของประชากรทั้งหมดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

    5) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม  อยูในกลุมที่มีคาดัชนีสูงสุด (HAI=846) 
อยูในอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด 

• มีประชากรที่ประสบภัยนํ้าแลง และ/หรือภัยนํ้าทวมรวมกันคิดเปน
สัดสวนรอยละ 10.3 (หรือจํานวน 164,220 คน) ของประชากรทั้งหมด
ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 

ดานสิ่งแวดลอม 

• ปญหาฝุนละอองเขมาควันเปนปญหาที่มีผูรองเรียนมากที่สุดของกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) เม่ือ
เทียบกับปญหาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ปญหากลิ่นเหม็น เสียงดังรบกวน 
น้ําเสีย 

• หากเปรียบเทียบกับกลุมจังหวัดอ่ืนๆ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) จัดเปนกลุมจังหวัดที่มีผูรองเรียน
ปญหาดานสิ่งแวดลอมสูงเปนอันดับ 10  ของทั้งหมด 13 ลําดับ 

   จากการศึกษาเบื้องตนพบวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี 
สิงหบุรี อางทอง) เปนกลุมจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับต่ํา  ในขณะที่สภาพ
ทางสังคมอยูในเกณฑดี  โดยในดานเศรษฐกิจน้ันสัดสวนของมูลคา GPP ของกลุมจังหวัดตอมูลคา 
GPP ของทั้ง 18 กลุมจังหวัด  คิดเปนเพียงรอยละ 2.5 ซึ่งนับวาเปนกลุมที่มี GPP อยูในระดับต่ํา 
ภาพรวมดานเศรษฐกิจน้ัน  มีเพียงดานบริการประเภททางการคาที่มีความโดดเดน  ในขณะที่ดาน
สังคมนั้น กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) เปนกลุมจังหวัดที่มี
สถานะดานสังคมอยูในเกณฑดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา และดานที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอม  ดังนั้นแนวทางของยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท 
ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) นั้นควรเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเปนอันดับแรก สวนในดานสังคม
นั้นอยูในเกณฑที่ดีอยูแลว จึงควรคงไวซึ่งสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี อันกอใหเกิดเสถียรภาพ
และความยั่งยืนตอไป 

   จากการวิเคราะหเบื้องตน ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) ควรเนนการพัฒนาดานบริการประเภทการคา เนื่องจากบริการ
ประเภทการคามีความโดดเดนมากเปนอันดับที่ 1 เม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนดาน
เกษตรกรรม การทองเที่ยว อุตสาหกรรม บริการประเภทที่มิใชการคา นอกจากนั้นกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) เปนที่ตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรประเภทขาว
และพืชไรที่ไดรับการสงเสริมจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยจํานวนมากอันเน่ืองมาจากมี
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ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม อยูกึ่งกลางของประเทศ สะดวกตอการคมนาคมขนสง ทั้งทางบก (ตั้งอยูบน
จุดเชื่อมเสนทางสายตะวันตก ตะวันออก มีระบบโครงขายทางถนน (ระบบทางรถไฟเชื่อมโยงไป
แหลมฉบัง) และทางน้ํา (บางประกง-ปาสัก-เจาพระยา) ดังนั้น จึงเหมาะสมตอการพัฒนาใหเปน
แหลงผลิต รวบรวมและศูนยกลางการขนสงกระจายสินคาเกษตรของภูมิภาค และเพ่ือการสงออก 
เชน ขาวหอมมะลิ ตอไปได 

   นอกจากการพัฒนาบริการประเภทการคาแลว  ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
ดานเกษตรกรรม เน่ืองจากมีความโดดเดนมากเปนอันดับ 2 รองจากบริการประเภทการคา โดย
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) นี้เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่
สําคัญโดยเฉพาะขาว และยังเปนแหลงแปรรูปขาวเพื่อการสงออก อีกทั้งเปนแหลงองคความรูดาน
การเกษตร เชน มีสถาบันคิวเซ ศูนยวิจัยขาว หญา พืชไร ศูนยดูแลพันธุขาว และพืชไรของภาค
กลาง ศูนยรวมเมล็ดพันธ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง (มหาวิทยาลัยเกษตร) ศูนยประมง
น้ําจืด เปนตน นอกจากนั้น พ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง)
นี้มีความอุดมสมบูรณสูงกวาพื้นที่บริเวณอื่นๆ และมีจํานวนพื้นที่ชลประทานมากกวาภาคอื่นๆ โดย
เปนระบบโครงขาย และเปนพื้นที่แกมลิง ซึ่งสามารถกักเก็บนํ้าไดดี จึงทําใหกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) มีโอกาสในการพัฒนาเกษตรกรรม และยังสามารถตอ
ยอดพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร หรืออุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการเกษตรได 

   สวนดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทอง) มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว  เนื่องจากเปนจุดแวดพักคนที่เดินทางไปทางภาพ
เหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และ
แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สําคัญ เชน 

• แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา เชน เมืองประวัติศาสตร 
โบราณสถาน (พระราชวังศรีธา) บางระจัน ชุนชนลาว สถานที่ดูดาว (ลพบุรี) 
พระราชวังนารายณราชนิเวศน  หลุมขุดคนโปรงมะนาว แหลงโบราณคดี
โบราณสถานของขอบ เมืองคาวบอย 

• แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ทุงทานตะวัน เขตรักษา
พันธุสัตวปา แมน้ํานอย สวนนก 
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สวนที่ 5 
สรุปปญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไขการพัฒนากลุมจังหวัด 

1. สรุปปญหา   อุปสรรคการดําเนินงานและแนวทางแกไข 
1.1  เศรษฐกิจ 
         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย  
         ปญหา  อุปสรรค 
  1) เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ยังขาดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงดาน
การปรับโครงสรางพื้นฐาน   ซ่ึงเปนปญหา และอุปสรรคตอการผลิต  การจําหนายสินคาและบริการ 
และการขนสงตางๆ  ทําใหการบริหารจัดการตั้งแตปจจัยนําเขา ไปสูกระบวนการผลิต  และการ
จําหนายอาหารปลอดภัยของกลุมจังหวัดยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สงผลการผลิตจําหนายอาหาร
ปลอดภัยมีตนทุนสูง  ไมสามารถแขงขันดานการจําหนายได   
  2)  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2  มีโอกาสและศักยภาพในการเปนแหลงผลิตเมล็ด
พันธุขาวคุณภาพดีของประเทศ  เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกศูนยขาวชุมชนมีประสบการณในการผลิต
เมล็ดพันธขาว  แตมักประสบปญหาสําคัญ  คือ  การขาดแคลนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสําหรับการ
เพาะปลูก    ปญหาเมล็ดพันธุขาวมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีการปนพันธุของขาววัชพืช  นอกจากนี้ยัง
ประสบปญหาน้ํามันราคาแพง สงผลราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้น  เมล็ดพันธุจึงขาดแคลน   
  3)   ปจจุบันทั่วโลกประสบปญหาความเดือดรอนอันเนื่องมาจากวิกฤติราคาน้ํามัน
สูงขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหตนทุนการผลิต   การขนสงสูงขึ้น  ในขณะที่พื้นที่ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
2  ที่เคยปลูกพืชเพื่อการเกษตร  เกษตรกรจึงมีแนวโนมที่จะปลูกพืชเพื่อการเกษตร มาปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนมากขึ้น  แตเนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรูการเพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน อาจสงผลให
ผลตอบแทนจากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชดังกลาวไมคุมคากับเงินที่ลงทุนไป 
          แนวทางแกไข  
  1. การรักษาความมั่นคงทางอาหาร  โดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรที่
สําคัญ  ไดแกดิน และแหลงน้ํา  กําหนดการใชที่ดินตามสมรรถนะของดิน และกําหนดมาตรการ
คุมครองปองกันการรุกลํ้าพื้นที่ทําการเกษตรของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน 
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  2. พัฒนาเปนฐานการผลิตอาหารสงออก  ประเภทธัญพืช  พืชไร  และปศุสัตว ใหตรง
ความตองการของตลาด  โดยนําการวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการเกษตรและเพิ่ม
คุณภาพสินคา 
  3.  พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตร และความปลอดภัยของอาหาร  โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตเขาสูระบบ Good Agricultural  Practice (GAP)  และ Good Manufacturing Practice 
(GMP)  ดวยการสงเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ  เชน  เกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย  
เกษตรปลอดสารพิษ รวมทั้งกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร 
  4.  สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑหลักในพื้นที่  ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรและภูมิปญญาของชาวบาน ที่เปนที่ตองการของตลาด พัฒนาการบรรจุภัณฑ พัฒนา
สลากสรรพคุณ  และการหาตลาดใหม 
   

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา    
         ปญหา  อุปสรรค 
  ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2  (ลพบุรี สิงหบุรี  ชัยนาท อางทอง)  มีระบบ
การเชื่อมโยงคมนาคมทางบก  ไดแกถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน  และถนนสายเอเชีย)  และระบบ
รางรถไฟ ซ่ึงมีเสนทางไปยังภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับคมนาคมทางน้ํา มีสายน้ํา
แมน้ําเจาพระยา  เปนเสนทางขนสงสินคาทางน้ําที่สําคัญในอนาคต  โดยระบบการกระจายสินคา และ
คมนาคม  ยังขาดการพัฒนาเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมการขนสง และการกระจายสินคาของ
ภาคเอกชน เพื่อลดตนทุนในการผลิต และภาคการบริการ  การขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 
         แนวทางแกไข  
  พัฒนาเสนทางขนสงตลอดลําน้ํา  และจุดกระจายสินคา  โดยเรงพัฒนาและฟนฟู
เสนทางการขนสงทางน้ําใหสามารถใชประโยชนไดตลอดทั้งป  รวมทั้งพัฒนาเขตสงเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการขนสง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3   บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมปีระสิทธิภาพ 
        ปญหา  อุปสรรค 
  การพัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด มีศักยภาพในดานแหลงประวัติศาสตร 
โบราณสถาน ศิลปะ  ศาสนา   วัฒนธรรม  ประเพณี  เชิงธรรมชาติ  เชิงเกษตร  และแหลงทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยังขาดการบริหารจัดการ  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ การตลาด  
การประชาสัมพันธในการจูงใจนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เดินทางมาทองเที่ยวกลุม
จังหวัด 
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         แนวทางแกไข  
  1. ดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัด  โดยการประชาสัมพันธ และการตลาด
ตลอดจนการบริการนักทองเที่ยวใหสนใจมาทองเที่ยวในลักษณะการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ
เชื่อมโยงตามประวัติศาสตรของกลุมจังหวัด โดยเชื่อมโยงตอจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวดานการเกษตรทั้ง  4  จังหวัด ยิ่งขึ้น 
  2.  พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
พัฒนาการบริการใหเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวกับแหลงผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน  รวมทั้งพัฒนา
และสนับสนุนแหลงที่พักลักษณะโฮมสเตยในจุดทองเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4   เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

           ปญหา  อุปสรรค 
  1.  เนื่องจากจังหวัดภายในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  2  มีเสนทางแมน้ําสายหลัก
ที่สําคัญไหลผานจากภาคเหลือลงไปสูภาคกลาง ไดแก  ลุมแมน้ําเจาพระยา  ทําใหกลุมจังหวัดประสบ
ปญหาความเดือดรอนจากน้ําทวมในฤดูน้ําไหลหลาก  และมีพื้นที่ประสบอุกทกภัย ทําใหเกิดความ
เสียหายทางดานเศรษฐกิจสังคมของกลุมจังหวัดทั้งหมด  
  2.   ยังขาดระบบการเฝาระวังและเตือนภัยจากน้ําแบบบูรณาการระหวางจังหวัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3.   ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน  มีเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ  เพื่อกระจายน้ําเพื่อ
การเกษตรในสวนของจังหวัดลพบุรี  และมีเขื่อนเจาพระยาในจังหวัดชัยนาท   แตจังหวัดสิงหบุรี  และ
จังหวัดอางทอง  ยังคงประสบปญหาภัยแลงในฤดูแลงอยูบาง 
 แนวทางแกไข  
  1.  เรงรัดการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาทั้งสองฝง  เพื่อนํามาใช
เปนขอมูลในการแจงเตือนภัยและเฝาระวังภาวะน้ําทวมของกลุมจังหวัดตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับ
หมูบานอยางมีประสิทธิภาพ   
  2.   วางระบบพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝาระวังและเตือนภัยจากน้ําแบบ
บูรณาการระหวางจังหวัด 
  3.   จัดตั้งศูนยประสานบริหารจัดการลุมน้ําเจาพระยา-ปาสัก  เพื่อกระจายน้ําเพื่อ
การเกษตรแกไขปญหาภัยแลงในฤดูแลงของจังหวัดที่ประสบภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2. การบริหารจัดการดานทรพัยากรธรรมชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5    การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 ปญหา  อุปสรรค 
   ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

       พื้นที่กลุมจังหวัดมีทรัพยากรดานปาไมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  มีการบุกรุกตัดไม
ทําลายปาสรางความเสื่อมโทรมใหแกทรัพยากรธรรมชาติ  และ สัตวน้ําในแมน้ําสายหลักของกลุม
จังหวัด  ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง  ภาคบริการ  และภาคอุตสาหกรรม  ทําให
ขาดการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ทําใหเกิดมลภาวะทางน้ําจนสงผล
กระทบตอสัตวน้ําในแมน้ําและแหลงธรรมชาติ 
 แนวทางแกไข  
  1)  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติปาไม ในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม  ปาชุมชน  พื้นที่
สาธารณประโยชนรวมทั้งปลูกตนไมตามแมน้ําลําคลองสายหลัก เพื่อเพิ่มความเขียวขจีของพื้นที่ 
  2) สรางจิตสํานึกและความตระหนักมลภาวะสิ่งแวดลอมทางน้ําและทางอากาศใหแก
ผูประกอบการ ผูนําชุมชน และอาสาสมัครพิทักรักษาสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ 
  3)  สงเสริมการจัดการขยะมลูฝอยระดับเมอืงและชุมชนเพื่อสรางความเปนระเบยีบ
เรียบรอยและความสวยงามของบานเมือง รวมทั้งนําขยะไปเพื่อใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ 
  4)  สงเสริมพัฒนาการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  และอุตสาหกรรม  สราง
มูลคา เพิ่มจากวัสดุเหลือใชจากการผลิต  เชน มูลสัตว  ฟางขาว  เพื่อทําเปนพลังงานทดแทน อาทิ การ
หมักกาซใชในครัวเรือน ใชในการแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรม 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 
 
 
 

สวนที่ 6 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

ทิศทางการพัฒนากลุมจงัหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง) 
1. การรักษาความมั่นคงทางอาหาร โดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรที่

สําคัญ ไดแก ที่ดินและแหลงน้ํา กําหนดการใชที่ดินตามสมรรถนะของดินและ
กําหนดมาตรการคุมครองปองกันการรุกล้ําพื้นที่ทําการเกษตรของโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน 

2. สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑหลักในพื้นที่ ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรและภูมิปญญาของชาวบาน ที่เปนที่ตองการของตลาด พัฒนาการ
บรรจุภัณฑ พัฒนาสลากสรรพคุณ และการหาตลาดใหม 

3. สงเสริมพัฒนาการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และอุตสาหกรรม สราง
มูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชจากการผลิต เชน มูลสัตว ฟางขาว เพ่ือทําเปนพลังงาน
ทดแทน อาทิ การหมักกาซใชในครัวเรือน ใชในการแปรรูปการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

4. พัฒนาเปนฐานการผลิตอาหารสงออก ประเภทธัญพืช พืชไร และปศุสัตว ใหตรง
ความตองการของตลาด โดยนําการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช เพ่ือ
พัฒนาการเกษตรและเพิ่มคุณภาพสินคา 

5. พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร โดยพัฒนา
กระบวนการผลิตเขาสูระบบ Good Agricultural Practice(GAP) และGood 
ManufacturingPractice(GMP) ดวยการสงเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบ
นิเวศ เชน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ รวมทั้ง
กระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร 

6. พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น โดย
พัฒนาการบริการ ใหเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับแหลงผลิตภัณฑจากภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนแหลงที่พักลักษณะโฮมสเตยในจุดทองเที่ยว 

7. พัฒนาเสนทางขนสงตลอดลําน้ํา และจุดกระจายสินคา โดยเรงพัฒนาและฟนฟู
เสนทางการขนสงทางน้ําใหสามารถใชประโยชนไดตลอดทั้งป รวมทั้งพัฒนาเขต
สงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขนสงสินคาทางน้ํา 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

วางตําแหนงยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  

1. แหลงผลิตอาหาร เพ่ือเลี้ยงประชากรในประเทศและตางประเทศ 

2. การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรศาสนา วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3. เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมกอสราง กระเบื้องเคลือบดินเผาที่สําคัญ 

4. ระบบบริหารจัดการน้ําที่เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาภาคผลิตและลดภัยพิบัติ 

5. มีศักยภาพระบบ Logisticเพ่ือลดตนทุนภาคขนสงและการผลิต 

วิสัยทศัน  
“แหลงผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินคา พัฒนาการทองเที่ยว และสังคมนาอยู” 

พันธกิจ  

1. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมผลิตภาพมูลคาทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาสังคมแหงดุลยภาพ 
3. สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
4. บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนากลุมจังหวัดอยางมีประสิทธิผลภายใตหลัก

ธรรมาภิบาล 

เปาประสงค  

1. เปนฐานการผลิตอาหารและสนับสนุนการพลังงานของประเทศ 
2. รักษามรดกประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและสร างความสมดุลหลากหลาย

ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ 
3. เปนแหลงน้ําตนทุนเพื่อการพัฒนาภาคกลางตอนบนและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย 
 2. เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา    
 3. บริหารจัดการ การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
 5. การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

สรุปแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง) 4 ป 
(พ.ศ. 2553-2556) 

จํานวนงบประมาณ (บาท) ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 2553-2556 2553 2554 2555 2556 

1.การปรับโครงสรางการ
ผลิตอาหารปลอดภัย 

3 176,200,000 47,800,000 42,800,000 42,800,000 42,800,000 

2.เชื่อมโยงการกระจาย
สินคาทางบกและทางน้ํา 

5 428,600,000 28,600,000 140,000,000 140,000,000 120,000,000 

3.บริหารจัดการ การทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพ 

5 212,600,000 44,000,000 60,000,000 41,600,000 67,000,000 

4.เสริมสรางระบบบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ 

3 506,020,000 39,000,000 137,020,000 180,000,000 150,000,000 

5.การบริหารจดัการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

4 124,000,000 25,000,000 29,000,000 35,000,000 35,000,000 

รวม 20 1,447,420,000 184,400,000 408,820,000 439,400,000 414,800,000 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 การปรับโครงสรางการผลติอาหารปลอดภัย 
 

คาเปาหมาย เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 

53 54 55 56 53-
56 

กลยุทธ 

1. รอยละของจาํนวนแปลง/
ฟารมทีไ่ดรับใบรับรอง
มาตรฐาน GAP สินคาเกษตร
และจํานวนแปลง/ฟารม ที่
ไดรับการตรวจจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

100 100 100 100 100 

2. รอยละของจํานวนเกษตรกร
กลุมเปาหมายที่ผานการเตรียม
ความพรอมตามระบบมาตรฐาน 
GAP 

100 100 100 100 100 

3. จํานวนผูประกอบการที่
ผลิตสินคาอาหารปลอดภัยที่
ผานการรับรองมาตรฐาน
ของจังหวดั 

20 20 20 20 80 

ผลิตอาหาร
ปลอดภยัเพื่อการ
บริโภคและ
จําหนาย 

4. จํานวนที่เพิม่ขึ้นของ
ผูประกอบการที่รับซ้ือ
ผลผลิตขาวที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน  

4 4 4 4 16 

1.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตอาหารปลอดภัย
และพืชพลังงานเพื่อการ
แขงขัน 
2.พัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูป  การบรรจุภัณฑ  
ตราสัญญาลักษณ
สินคามาตรฐาน 
3.พัฒนาเชื่อมโยง
ทางการตลาดใน
ประเทศและ
ตางประเทศ 
4.ประชาสัมพันธ
การผลิตอาหาร
ปลอดภัย 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง 
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 
หนวย

ดําเนินการ 

1. เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตสินคา
เกษตรที่ปลอดภัย
ไดมาตรฐาน 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

30,000,000 

 
30,000,000 30,000,000 

 
30,000,000 - สนง. 

เกษตร      จ.
ชัยนาท,
ลพบุรี,
สิงหบุรี
,อางทอง 

2. ขยายชองทาง
การตลาดสินคา
อาหารปลอดภัย 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 - สนง.
พาณิชย     จ.
ชัยนาท,
ลพบุรี,
สิงหบุรี
,อางทอง 

3. การบริหารจัดการ
ขับ เคล่ือนยุทธ 
ศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอมกลุม
จังหวดัภาคกลาง
ตอนบน 2 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

13,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานัก
บริหาร
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวดั
ภาคกลาง
ตอนบน 2 

จํานวน  3 โครงการ       
งบประมาณ 

  47,800,000 42,800,000 42,800,000 42,800,000  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบกและทางน้ํา 
  

คาเปาหมาย เปาประสงค ตัวชี้วัด 
53 54 55 56 53-56 

กลยุทธ 

1. ระยะทางของการ
พัฒนาเสนทาง
คมนาคมทางบก 
36.103 กม. 

- 12.6 
กม. 

12.6 
กม. 

10.8 
กม. 

36.0 
กม. 

2. ปริมาณดินที่ขุด
ลอกปรับปรุงเสน 
ทางคมนาคมทางน้ํา 

125,000 
ลบ.ม. 

- - - 125,000 
ลบ.ม. 

เชื่อมโยงระบบ
การกระจาย
สินคาและบริการ 

3. จํานวนบุคลากรดาน
กระจายสินคาที่ไดรับ
พัฒนาความรูการ
บริหารจัดการขนสง  

200 คน 
 

- - - 200 คน  
 

1.พัฒนา
โครงขาย
คมนาคมทางบก 
2.สนับสนุน
แหลงกระจาย
สินคาทางบก 
ทางน้ํา 

 
บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง 
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 
หนวย 

ดําเนินการ 

1. ศึกษาความ
เหมาะสมและ
จัดทําแผนปฏบิัติ
การ Logistics กลุม
จังหวดัฯ 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

8,000,000 - - - 1. สนง. ทาง
หลวงชนบท     
จ.อางทอง 

2. พัฒนาความรูการ
บริหารจัดการขนสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในภาค  
อุตสาหกรรมและ 
SMEs 
 
 
 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

600,000 - - - สนง. 
อุตสาหกรรม 
 จ.อางทอง 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง 
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 
หนวย 

ดําเนินการ 

3. ปรับปรุง
เสนทางคมนาคม
ทางน้ํา ขุดลอก
แมน้ําเจาพระยา 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

20,000,000 - - - ศูนยพัฒนา
และบํารุง 
รักษาทางน้ําท่ี 
1 (อยุธยา) 

4. พัฒนาเสนทาง
คมนาคมทางบก
ดานเหนือ-ตะวัน 
ออก ขยายชองจราจร
สาย 309 ระยะทาง 
18.671 กม. 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

- 60,000,000 80,000,000 70,000,000 สนง.บํารุง
ทาง จ.
อางทอง 

5. พัฒนาเสนทาง
คมนาคมดาน
เหนือ-ตะวันออก 
ขยายชองทาง
จราจรสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 
311 (ทาวุง) และ
ทางหลวงหมายเลข 
32 ระยะทาง 
17.432 กม. 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

- 80,000,000 60,000,000 50,000,000 -สนง.บํารุงทาง 
จ.สิงหบุรี 
- สนง.บํารุง
ทาง จ.อางทอง 

จํานวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 

  28,600,000 140,000,000 140,000,000 120,000,000  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คาเปาหมาย 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

53 54 55 56 53-
56 

กลยุทธ 

1.รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได จากการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด 

1 2 3 4 4 เพิ่ มรายได จ าก
การทองเที่ยว 

2. รอยละของความพึง
พอใจของการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด 

60 63 66 69 69 

1. เชื่อมโยงพฒันาเครือขาย 
และสงเสริมการตลาด
ทองเที่ยว 

 
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
มีคุณภาพ 

 
 

บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง 
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

1. สงเสริมดาน
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ
เชิงรุกกลุม
จังหวดั 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

12,000,000 12,000,000 15,000,000 15,000,000 สนง.
ทองเที่ยว
และกีฬา จ.
ลพบุรี 

2.พัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สนง.
ทองเที่ยว
และกีฬา จ.
สิงหบุรี 

3. เพิ่มศักยภาพ
หมูบานทองเที่ยว
เปาหมายกลุม
จังหวัด 
 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

8,000,000 24,000,000 26,000,000 28,000,000 สนง.
พัฒนา
ชุมชน จ.
ลพบุรี 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง 
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 
4.จัดทําปายบอก
เสนทางทองเที่ยว
กลุมจังหวัด 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สนง.
ทองเที่ยว
และกฬีา 
จ.ชัยนาท 

5.กิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวกลุม
จังหวดั 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

1 

(ดาน
เศรษฐกิจ) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สนง.
ทองเที่ยว
และกฬีา 
จ.สิงหบุรี 

จํานวน5โครงการ   
งบประมาณ 

  44,000,000 60,000,000 41,600,000 67,000,000  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4  เสริมสรางระบบบริหารจดัการนํ้าแบบบูรณาการ 
 

คาเปาหมาย 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

53 54 55 56 53-
56 

กลยุทธ 

1.ระดับความสําเร็จของการจัด
ใหมีระบบเตือนภัยจากน้ํา 

5 5 5 5 5 ระบบบริหารจัดการ
น้ําที่มีประสิทธิภาพ 

2.ระดับความสําเร็จในการ
ปองกัน และบรรเทาอุทกภัย
และภยัแลง 

5 5 5 5 5 

1.การพัฒนาแหลงน้ํา
และบริหารจัดการน้ํา 
2.การปองกันและบรร 
เทาสาธารณภัยจากน้ํา 
3.การจัดระบบเตือน
ภัยจากน้ํา 

 

บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง  
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 

หนวย
รับผิดชอบ

หลัก 

1. เฝาระวังและ
เตือนภยัจากน้าํ  

1  
(กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 

15,000,000 7,500,000 5,000,000 5,000,000 - ปองกันและ
บรรเทา สา
ธารณภัย จ.
ชัยนาท 

2. จัดหา/พัฒนา
แหลงน้ําเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

ทรัพยากร
ฯ) 

24,000,000 89,520,000 135,000,000 105,000,000 โครงการ
ชลประทาน
ชัยนาท 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรในการ
บริหารจัดการน้ํา 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

ทรัพยากร
ฯ) 

- 40,000,0000 40,000,0000 40,000,0000 - ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย จ.
ชัยนาท 
-  โครงการ
ชลประทาน
ชัยนาท 

จํานวน 3 โครงการ  
งบประมาณ 

  39,000,000 137,020,000 180,000,000 150,000,000  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

คาเปาหมาย 
เปาประสงค ตัวชี้วัด 

53 54 55 56 53-
56 

กลยุทธ 

1.ระดับความสําเร็จของ
การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ 5 
ขั้นตอน 

5 5 5 5 5 

2.ระดับความสําเร็จของ
การสงเสริมและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอม  5 
ขั้นตอน 

5 5 5 5 5 

1.ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอม 
2. คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมได
มาตรฐาน 
3. จัดหาพลัง งาน
ทดแทนอยาง
ยั่งยืน 

3.ระดับความสําเร็จของ
การสงเสริมพัฒนาดาน
พลังงานทดแทน 

5 5 5 5 5 

1. อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีสวนรวม 

 
2. สงเสริมและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
3 .  สง เสริมและพัฒนา
ดานพลังงานทดแทน 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ป 2553-2556) 
 

บัญชีรายการชดุโครงการ งบประมาณดาํเนินการ 

โครงการ 
แหลง 
งป. 

ผลผลิต 2553 2554 2555 2556 

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก 

1. เพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่
กลุมจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

ทรัพยากร
ฯ) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สนง.ทสจ.
สิงหบุรี 

2. ปองกันแกไข
ปญหาลุมน้ํา
เจาพระยา 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

ทรัพยากร
ฯ) 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สนง.ทสจ.
สิงหบุรี 

3. โครงการศึกษา
และจัดทําแผน 
ปฏิบัติการดาน
พลังงานทดแทน
ของกลุมจังหวดั 

1  
(กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

ทรัพยากร
ฯ) 

- 4,000,000 - - สนง.พลังงาน  
จ.สิงหบุรี 

4. สงเสริมการ
ใชพลังงาน
ทดแทน 

1 
 (กลุม
จังหวัด) 

3 
 (ดาน

ทรัพยากร
ฯ) 

- - 10,000,000 10,000,000 สนง.พลังงาน 
จ.สิงหบุรี 

จํานวน4 โครงการ 
งบประมาณ 

  25,000,000 29,000,000 35,000,000 35,000,000  
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