การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มภารกิจ (Cluster) เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานนโยบายสาคัญ
อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล (Strategy Map)
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านเศรษฐกิจ
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านสังคม
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านความมั่นคง
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านบริหารจัดการ
นโยบาย คสช.

นโยบายจังหวัด

เป้าประสงค์รวม
1. เป็นเมืองประวัตศ
ิ าสตร์ทนี่ ่าท่องเที่ยวระดับสากล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวต
ิ ที่ดี
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ปี 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
ปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคูก่ ับการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมบริการโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิต

ด้ านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down approach)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา แบบ (Top Down approach) ปี 2555 รายได้ต่อ
หัว จานวนเงิน 377,243 บาท/ปี /คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP จังหวัดพระนครศรี อยุธยามี 328,258
ล้านบาท เป็ นอันดับ 5 ของประเทศรองจาก ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุ งเทพ และชลบุรี และเป็ นอันดับที่ 2 ของ
ภาคกลาง ต่อจากกรุ งเทพมหานคร รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา 3 อันดับแรก ได้แก่
1. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 220,723 ล้านบาท ร้อยละ 87.4
2. สาขาการขายส่ ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรื อน
35,957 ล้านบาท ร้อยละ 4.4
3. สาขาบริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การทางธุ รกิจ 18,302 ล้านบาท ร้อยละ 1.5
งบประมาณภาครัฐ และผลการเบิกจ่ าย ประจาปี งบประมาณ 2558
1. งบประมาณจังหวัด จานวน 178.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 118.33 ล้านบาท ร้อยละ 66.35
2. งบประมาณส่ วนราชการ จานวน 10,126.96 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,960.02 ล้านบาท ร้อยละ
88.48
3. งบประมาณกลุ่มจังหวัด จานวน 294.00 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 42.04 ล้านบาท ร้อยละ 14.30
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้ อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
- การอุตสาหกรรม
มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม แฟคเตอรี่ แลนด์วงั น้อย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด ใน
ปี งบประมาณ 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุ ญาตประกอบทั้งหมด จานวน 2,400 โรงงาน เงินทุนรวม
552,365.04 ล้านบาท คนงาน 270,722 คน มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ารับอนุ ญาตประกอบกิจการใหม่ในปี งบประมาณ
2558 จานวน 39 โรงงาน ขอขยาย 8 โรงงาน เลิกกิจการ 0 โรงงาน สรุ ปมีการขยายตัว ภาคอุตสาหกรรม จานวน 39
โรงงาน (ร้อยละ 1.65) เงินลงทุน 3,944.09 ล้านบาท (ร้อยละ 0.752) การจ้างงาน 1,609 คน คน (ร้อยละ 0.60)

โรงงาน

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

สรุปการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม

จานวน
โรงงาน

เงินทุน
(ล้านบาท)

คนงาน

จานวน
โรงงาน

เงินทุน
(ล้านบาท)

คนงาน

จานวน
เงินทุน
โรงงาน (ล้านบาท)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

90

167,000.00

55,000

90

167,000.00

55,000

0

0.00

0

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
(ไฮเทค)

135

63,679.00

49,000

135

63,679.00

49,000

0

0.00

0

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

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
จากัด (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 : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

คนงาน

ตาราง : แสดงจานวนเงินทุน และคนงาน ทั้งหมด
โรงงาน
จานวนโรงงาน
91
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
143
นิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า (ไฮเทค)
43
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
277
รวมโรงงานในนิคม
103
เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคเตอรี่แลนด์ วงั น้ อย
199
เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จากัด (มหาชน)
574
รวมโรงงานในนิคมและในเขต
1,619
โรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคม
2,198
รวมทั้งหมด

ปี งบประมาณ 2558
เงินลงทุน (ล้ านบาท)
29,283
65,312
19,840.34
114,435
11,350
58,619

คนงาน
27,590
51,186
16,056
94,832
6,149
39,072

184,405
154,940
339,345

140,053
104,287
244,188

- การพาณิชยกรรม
ในปี 2555 ผูป้ ระกอบธุ รกิจขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งใหม่จานวน 692 แห่ง ทุนจดทะเบียน
รวมจานวน 1,619,520,000 บาท แบ่งเป็ นประเภทบริ ษทั จากัดจัดตั้ง 349 แห่ง จดทะเบียน
1,353,250,000 บาท ประเภทห้างหุ น้ ส่ วนจากัดจัดตั้ง 343 ทุนจดทะเบียน 266,270,000 บาท
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม ทาให้การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ
และทางเรื อ มีผปู ้ ระกอบการจัดตั้งโรงงานแปรรู ปสิ นค้าเกษตร คลังสิ นค้าขนาดใหญ่ ห้องเย็น และ
กิจการโรงสี ในจังหวัดจานวนมาก เพื่อจัดเก็บสิ นค้าและแปรรู ปสิ นค้า เพื่อส่ งไปยังกรุ งเทพมหานคร
และส่ งออกไปต่างประเทศ ซึ่ งธุ รกิจดังกล่าวส่ วนใหญ่กระจายตัวอยู่ ในเขตอาเภอพระนครศรี อยุธยา
บางปะอิน วังน้อย และอุทยั อีกทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ยังมีหา้ งสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
กระจายตัวอยูใ่ นชุมชน อาทิ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ ค ห้างสรรพสิ นค้าเทสโกโลตัส ห้างสรรพสิ นค้าบิ๊กซี
ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ และตลาดกลางเพื่อการเกษตร
รวมทั้งยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมที่สาคัญของประเทศ และส่ งผลให้จงั หวัดมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจานวนไม่นอ้ ย
สิ นค้าขาออกของจังหวัดที่สาคัญ ได้แก่ สิ นค้าเกษตร เช่น ข้าว ไก่เนื้อไก่ไข่ มะม่วง สัตว์น้ าจืด ไม้
แปรรู ป อิฐมอญ และสิ นค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ส่ วนสิ นค้านาเข้าของจังหวัด ได้แก่ สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค วัสดุก่อสร้าง น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องมือ เครื่ องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การเกษตร และไม้ซุง

ด้ านสั งคม
- การศึกษา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่ งอโยธยา
และระดับอาชีวศึกษา 7 แห่ง แบ่งเขตการศึกษาออกเป็ น 3 เขตพื้นที่การศึกษา คือ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครอบคลุม 9 อาเภอ ได้แก่อาเภอ
พระนครศรี อยุธยา อาเภอท่าเรื อ อาเภอนครหลวง อาเภอบางปะหัน อาเภอบ้านแพรก อาเภอภาชี อาเภอ
มหาราช อาเภอวังน้อย และ อาเภออุทยั มีสถานศึกษาในปี 2555 รวม 213 แห่ ง จาแนกเป็ นรัฐบาล 192
แห่ง เอกชน 21 แห่ ง โดยมีนกั เรี ยนรวม 57,474 จาแนกเป็ นโรงเรี ยนรัฐบาล 37,406 คน โรงเรี ยนเอกชน
20,068 คน ข้าราชการครู ผบู ้ ริ หารในสถานศึกษาทั้งหมด 2,911 คน จาแนกเป็ น ข้าราชการครู ผบู้ ริ หาร
ในสถานศึกษารัฐบาล 2,069 คน ข้าราชการครู ผบู้ ริ หาร ในสถานศึกษาเอกชน 842 คน
เขตพืน้ ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา พระนครศรี อยุธยา เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ครอบคลุม 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางซ้าย อาเภอบางไทร อาเภอบางบาล อาเภอบางปะอิน อาเภอผัก
ไห่ อาเภอลาดบัวหลวง และอาเภอเสนา ในปี พ.ศ. 2555 มีสถานศึกษาในระบบรวม 192 แห่ ง ของ
รัฐบาล 166 แห่ ง (โดยจาแนกเป็ น ขนาดเล็ก 86 โรงเรี ยน ขนาดกลาง 75 โรงเรี ยน และขนาดใหญ่ 5
โรงเรี ยน) เอกชน 17 แห่ ง และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 9 แห่ ง โดยมีจานวนบุคลากรทั้งสิ้ น 2,439
คน ของรัฐบาล 1,708 คน เอกชน 558 คน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 173 คน
- การศาสนา
ประชากรของจังหวัดพระนครศรี อยุธยานับ ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 83.21 ศาสนา
อิสลามประมาณร้อยละ 15 และศาสนาคริ สต์ ประมาณร้ อยละ 1.79 มีศาสนสถานในจังหวัดมี ท้ งั สิ้ น
1,682 แห่ง แยกเป็ น วัด 1,520 วัด ที่พกั สงฆ์ 5 แห่ ง มัสยิด 60 แห่ ง และโบสถ์คริ สต์ 11 แห่ ง ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 86 แห่ง มีพระภิกษุจานวน 5,128 รู ป สมาเณร 349 รู ป

เขตพืน้ ทีต่ ิดต่ อของวิทยาลัยอาชี วศึกษาพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ราบรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู
อยูต่ ิดกับชุมชน การเดินทางมายังวิทยาลัยฯ สะดวงเนื่องจากมีรถประจาทางผ่านหลายสาย
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดโรงเรี ยนสุ นทรวิทยา
ติดถนนป่ าโทน
ติดถนนอู่ทอง
ติดกับบ้านพักครู

