
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรกุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 กลุ่มภารกิจ (Cluster) เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานนโยบายส าคัญ 

 อยุธยานครประวัติศาสตร ์น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล (Strategy Map) 

 กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านเศรษฐกิจ 

 กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านสังคม 

 กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านความมั่นคง 

 กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านบริหารจัดการ 

 นโยบาย คสช. 
 

 

http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/ClusterNew.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/ClusterNew.pdf
http://2014.aru.ac.th/index.php/2014-12-16-07-38-04
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/ClusterNew.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/agenda1n.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/agenda2n.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/agenda3n.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Clusternews/agenda4n.pdf


  

 

นโยบายจงัหวัด 

 

เป้าประสงค์รวม 
 1. เป็นเมืองประวัตศิาสตร์ท่ีน่าท่องเที่ยวระดับสากล 

 2. ประชาชนมคีุณภาพชีวติท่ีดี  
 3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ปี 2558 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ สู่มาตรฐานสากล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  

ปี 2557 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสงิแวดล้อม 

ปี 2556 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคูก่ับการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมบริการโลจสิติกส์ การค้า การลงทุน และพฒันาอุตสาหกรรมสะอาด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เสริมสร้างภมูิคุม้กนัทางสังคมและพฒันาคุณภาพวถิีชีวิต 

  

 

            
 

http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/index.html
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/index.html
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Nayobay59-60.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/Nayobay59-60.pdf
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/index.html
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/index.html
http://www.ayutthaya.go.th/Strategic/2558/visions58.pdf


  

 

 
 ด้านเศรษฐกจิ 

ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach)  
      ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แบบ (Top Down approach) ปี 2555  รายไดต่้อ
หวั  จ านวนเงิน 377,243 บาท/ปี/คน  ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั GPP จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามี 328,258 
ลา้นบาท เป็นอนัดบั 5 ของประเทศรองจาก ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ และชลบุรี และเป็นอนัดบัท่ี 2 ของ
ภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร รายไดผ้ลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่   
1.  สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  220,723  ลา้นบาท ร้อยละ 87.4 
2. สาขาการขายส่ง ขายปลีก  การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์ของใชส่้วนบุคคล และของใชใ้นครัวเรือน 
35,957 ลา้นบาท ร้อยละ 4.4 
3. สาขาบริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ 18,302 ลา้นบาท ร้อยละ 1.5 
งบประมาณภาครัฐ และผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
           1. งบประมาณจงัหวดั จ านวน 178.36 ลา้นบาท ผลการเบิกจ่าย 118.33 ลา้นบาท ร้อยละ 66.35 
           2. งบประมาณส่วนราชการ  จ านวน 10,126.96  ลา้นบาท  ผลการเบิกจ่าย 8,960.02 ลา้นบาท ร้อยละ 
88.48   
           3. งบประมาณกลุ่มจงัหวดั จ  านวน 294.00 ลา้นบาท ผลการเบิกจ่าย 42.04 ลา้นบาท ร้อยละ 14.30 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2558 

  -  การอุตสาหกรรม 
  มีนิคมอุตสาหกรรม  3 แห่งไดแ้ก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน    นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 
(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ไดแ้ก่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม แฟคเตอร่ีแลนดว์งันอ้ย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั ใน
ปีงบประมาณ 2558  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบทั้งหมด จ านวน 2,400 โรงงาน   เงินทุนรวม 
552,365.04 ลา้นบาท คนงาน  270,722 คน มีโรงงานอุตสาหกรรมเขา้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในปีงบประมาณ 
2558 จ านวน 39 โรงงาน ขอขยาย 8 โรงงาน เลิกกิจการ 0 โรงงาน สรุปมีการขยายตวั ภาคอุตสาหกรรม จ านวน 39 
โรงงาน (ร้อยละ 1.65) เงินลงทุน 3,944.09 ลา้นบาท (ร้อยละ 0.752) การจา้งงาน 1,609 คน คน (ร้อยละ 0.60) 

 

 

 

 



  

 

 

 

โรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 สรุปการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 

จ านวน

โรงงาน 

เงินทุน  

(ล้านบาท) 

คนงาน จ านวน

โรงงาน 

เงินทุน  

(ล้านบาท) 

คนงาน จ านวน

โรงงาน 

เงินทุน  

(ล้านบาท) 

คนงาน 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 90 167,000.00 55,000 90 167,000.00 55,000 0 0.00 0 

นิคมอุตสาหกรรมบา้นหว้า 

(ไฮเทค) 

135 63,679.00 49,000 135 63,679.00 49,000 0 0.00 0 

นิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร 28 43,000.00 7,000 28 43,000.00 7,000 0 0.00 0 

รวมโรงงานในนิคม 253 273,679.00 111,000 253 273,679.00 111,000 0 0.00 0 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม

แฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย 

108 11,751.43 6,277 108 11,571.43 6,277 0 0.00 0 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จ ากัด (มหาชน) 

223 68,688.42 40,312 223 68,688.42 40,312 2 155.20 177 

รวมโรงงานในนิคมและในเขต 584 354,118.85 157,589 584 354.118.85 157,589 2 155.20 177 

โรงงานอุสาหกรรมนอกนิคม 1,777 194,341.10 111,524 1,810 197,619.99 112,836 37 3,788.89 1,432 

รวม 2,361 548,459.95 269,113 2,394 551,783.84 370,425 39 3,944.09 1,609 

              1.65 0.72 0.60 

  

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที ่30 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ตาราง : แสดงจ านวนเงินทุน และคนงาน ทั้งหมด 
 

โรงงาน ปีงบประมาณ 2558 

จ านวนโรงงาน เงนิลงทุน (ล้านบาท) คนงาน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 91  29,283 27,590  
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 143 65,312  51,186  
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 43 19,840.34  16,056  

รวมโรงงานในนิคม 277  114,435  94,832 
เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคเตอร่ีแลนด์วงัน้อย 103  11,350 6,149  
เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

199  58,619 39,072  

รวมโรงงานในนิคมและในเขต 574  184,405  140,053  
โรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคม 1,619  154,940  104,287  

รวมทั้งหมด 2,198  339,345  244,188  

 

-  การพาณชิยกรรม 

ในปี 2555 ผูป้ระกอบธุรกิจขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งใหม่จ  านวน 692 แห่ง ทุนจดทะเบียน
รวมจ านวน 1,619,520,000 บาท   แบ่งเป็นประเภทบริษทัจ ากดัจดัตั้ง 349 แห่ง จดทะเบียน 
1,353,250,000 บาท ประเภทหา้งหุน้ส่วนจ ากดัจดัตั้ง 343 ทุนจดทะเบียน 266,270,000 บาท  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ท าใหก้ารเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต ์รถไฟ 
และทางเรือ มีผูป้ระกอบการจดัตั้งโรงงานแปรรูปสินคา้เกษตร คลงัสินคา้ขนาดใหญ่ ห้องเยน็ และ
กิจการโรงสี ในจงัหวดัจ านวนมาก เพื่อจดัเก็บสินคา้และแปรรูปสินคา้ เพื่อส่งไปยงักรุงเทพมหานคร 
และส่งออกไปต่างประเทศ ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวส่วนใหญ่กระจายตวัอยู ่ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
บางปะอิน วงันอ้ย และอุทยั อีกทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
กระจายตวัอยูใ่นชุมชน อาทิ ศูนยก์ารคา้อยธุยาพาร์ค หา้งสรรพสินคา้เทสโกโลตสั หา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  หา้งสรรพสินคา้โรบินสัน ศูนยก์ารคา้แอมโปมอลล ์และตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
รวมทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของประเทศ และส่งผลใหจ้งัหวดัมีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวจ านวนไม่นอ้ย 
สินคา้ขาออกของจงัหวดัท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ สินคา้เกษตร    เช่น ขา้ว  ไก่เน้ือไก่ไข่ มะม่วง  สัตวน์ ้าจืด  ไม้
แปรรูป อิฐมอญ  และสินคา้หตัถกรรมพื้นเมือง  ส่วนสินคา้น าเขา้ของจงัหวดั ไดแ้ก่  สินคา้อุปโภค
บริโภค วสัดุก่อสร้าง น ้ามนัเช้ือเพลิง  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
การเกษตร และไมซุ้ง 

 



  

 
 

  ด้านสังคม 
  -  การศึกษา  

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 3 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
และระดบัอาชีวศึกษา 7 แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 3 เขตพื้นท่ีการศึกษา คือ 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครอบคลุม 9 อ าเภอ ไดแ้ก่อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางปะหนั อ าเภอบา้นแพรก อ าเภอภาชี อ าเภอ
มหาราช อ าเภอวงันอ้ย และ อ าเภออุทยั มีสถานศึกษาในปี 2555 รวม 213 แห่ง จ าแนกเป็นรัฐบาล 192 
แห่ง เอกชน 21 แห่ง โดยมีนกัเรียนรวม 57,474 จ าแนกเป็นโรงเรียนรัฐบาล 37,406 คน โรงเรียนเอกชน 
20,068 คน ขา้ราชการครูผูบ้ริหารในสถานศึกษาทั้งหมด 2,911 คน จ าแนกเป็น ขา้ราชการครูผูบ้ริหาร
ในสถานศึกษารัฐบาล 2,069 คน ขา้ราชการครูผูบ้ริหาร ในสถานศึกษาเอกชน 842 คน  

             เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับผิดชอบการจดัการศึกษา 
ครอบคลุม 7 อ าเภอ  ไดแ้ก่  อ าเภอบางซา้ย  อ าเภอบางไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอผกั
ไห่  อ าเภอลาดบวัหลวง  และอ าเภอเสนา  ในปี พ.ศ. 2555  มีสถานศึกษาในระบบรวม 192 แห่ง  ของ
รัฐบาล 166 แห่ง (โดยจ าแนกเป็น ขนาดเล็ก 86 โรงเรียน ขนาดกลาง 75 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 5 
โรงเรียน) เอกชน 17 แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 9 แห่ง  โดยมีจ านวนบุคลากรทั้งส้ิน 2,439 
คน ของรัฐบาล 1,708 คน เอกชน 558 คน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 173 คน 

            -   การศาสนา 
      ประชากรของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ  83.21   ศาสนา

อิสลามประมาณร้อยละ 15  และศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 1.79 มีศาสนสถานในจงัหวดัมีทั้งส้ิน  
1,682  แห่ง แยกเป็น วดั 1,520 วดั ท่ีพกัสงฆ ์5 แห่ง มสัยิด 60 แห่ง และโบสถ์คริสต ์ 11 แห่ง ศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์86 แห่ง มีพระภิกษุจ านวน 5,128 รูป สมาเณร 349 รูป 
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เขตพืน้ทีต่ิดต่อของวิทยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  พื้นท่ีของวทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยธุยา  มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 
อยูติ่ดกบัชุมชน การเดินทางมายงัวทิยาลยัฯ สะดวงเน่ืองจากมีรถประจ าทางผา่นหลายสาย 
 
  ทิศเหนือ ติดโรงเรียนสุนทรวทิยา 
  ทิศใต ้  ติดถนนป่าโทน 
  ทิศตะวนัออก ติดถนนอู่ทอง 
  ทิศตะวนัตก ติดกบับา้นพกัครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


