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ค าน า 

 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรม มีบทบำทหน้ำที่ตำมภำรกิจเกี่ยวกับ กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม ควบคู่กับกำรดูแล
อุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ ได้ให้ควำมส ำคัญกำร
จัดท ำแผนในทุกระดับ เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนด้ำนอุตสำหกรรมในระดับ
จังหวัดที่มีประสิทธิภำพ ยึดหลักธรรมำภิบำล มีเครื่องมือในกำรวำงกรอบและก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร จึงได้ทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร ขึ้น โดยได้มีกำรจัดประชุม/สัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกภำค
ส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบกำร ตลอดจนประชำชนผู้สนใจ เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรร่วมกันพิจำรณำทบทวน เสนอแนะ แสดงข้อคิดเห็นต่ำงๆ ตลอดจนได้มีกำรประสำนงำน/
กำรลงพื้นที่/กำรส ำรวจรวบรวมข้อมูลบูรณำกำรเชิงลึกในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ท ำกำรวิเครำะห์/ปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ิมเติมสู่กำรจัดท ำรำยงำนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติรำชกำร ตำมกรอบที่ก ำหนด ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 20 ปี นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยกระทรวงอุตสำหกรรม นโยบำยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภำค และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตำม
สภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำและผลักดันแผนยุทธศำสตร์กระทรวง
อุตสำหกรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ สู่กำรปฏิบัติ ฉบับนี้ มุ่งหวังให้เกิดกำรขับเคลื่อน/ผลักดัน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมระดับจังหวัดอย่ำงแท้จริง โดยใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีได้อย่ำงสอดคล้อง
กับนโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรม ตลอดจนนโยบำยในระดับต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถ
ติดตำมประเมินผลได้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
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 ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจงัหวัดพิจิตร 

 
1. ความเป็นมา  
 ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม  เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ 
นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ "พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" พระเจ้าแผ่นดินแห่ง
กรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้ก าเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์ 
 จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เชื่อกันว่า
เจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่งแม่น้ าน่านในปี พ.ศ.1601 เดิมมี
หลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตร อยู่ในที่ราบลุ่มตอน
ใต้ของภาคเหนือ ในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ล าน้ ายมและล าน้ าน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของจังหวัดพิจิตร
เดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พ้ืนดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่
เกิดจากน้ าท่วมทับถมทุกปี และมีปลาชุกชุม 
 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์และแบ่งหัวเมืองออกเป็น
หัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความส าคัญทางทหารและการปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ค ากลอนเรื่อง "ไกรทอง" โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งก าเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมือง
พิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ ามากมายและมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ.2435 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้น ารูปแบบการ
ปกครองระบบเทศาภิบาลมาใช้และได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรก ประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย 
เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร 
 

2. ลักษณะทางด้านกายภาพ 
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 
45 ลิปดาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดากับ 16 องศาลิปดาเหนือ มีพ้ืนที่ 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,333  ไร่ มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าน่าน แม่น้ ายม และแม่น้ าพิจิตร อยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาทางเหนือ ระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ด้านทิศเหนือ ติดตอ่กับจังหวัดพิษณุโลก    
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้านทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์   
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดก าแพงเพชร  
              และจังหวัดนครสวรรค์ 
     
 
 
 
 

 
 

     
 

                                  แผนภาพแสดงอาณาเขตจังหวัดพิจิตร 
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 2.2 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแอ่งกระทะทิศตะวันออกเป็นที่ลาด
เชิงเขา ทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ต่ ากว่าจังหวัดก าแพงเพชรประมาณ 20 เมตร มีแม่น้ า 3 สาย ที่ไหลจากทิศเหนือ
ลงสู่   ทิศใต้ คือ แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ าพิจิตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่น้ าพัดมาทับถมเหมาะแก่การท านา และปลูกพืชหมุนเวียน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกบุกเบิก  
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจและจากการ ที่
ตอนกลางของจังหวัดพิจิตรมีแม่น้ าไหลผ่านถึง 3 สาย  ดังกล่าว จึงท าเกิดปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ าในช่วงที่ 
น้ าเหนือไหลหลาก และปัญหาน้ าป่าที่ไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก 

 2.3 สภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว จาก
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

3.  ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 3.1 การปกครอง จังหวัดพิจิตร แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นอ าเภอ 12 อ าเภอ 86 ต าบล 889 
หมู่บ้าน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง  เทศบาลเมือง จ านวน 3 
แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 73 แห่ง รายละเอียดดังปรากฏตาม
ตารางดังนี้ 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดพิจิตร 

ล าดับ 
ที ่

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จากอ าเภอ 
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

จ านวน 
เทศบาล 

เมือง 
เทศบาล 
ต าบล หมู่บ้าน ต าบล อบต. 

1 เมืองพิจิตร 738.939 1 135 15 14 1 4 
2 ตะพานหิน 468.930 28 91 12 10 1 1 
3 โพทะเล 484.209 66 97 11 9 - 4 
4 บางมูลนาก 377.738 50 78 9 6 1 4 
5 โพธิ์ประทับช้าง 378.561 25 98 7 5 - 2 
6 ทับคล้อ 278.287 44 56 4 4 - 2 
7 สามง่าม 338.083 18 80 5 4 - 3 
8 วังทรายพูน 259.501 31 57 4 3 - 2 
9 สากเหล็ก 176.351 20 40 5 5 - 1 

10 วชิรบารมี 259.501 26 51 4 4 - - 
11 ดงเจริญ 220.303 78 55 5 4 - 2 
12 บึงนาราง 450.610 86 51 5 5 - - 

รวม 4,531.013 - 889 86 73 3 25 
ที่มา: กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2560 
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  3.2 ประชากร ประชากรของจังหวัดพิจิตร ณ เดือนธันวาคม 2560 มีทั้งสิ้น จ านวน 541,868 คน 
แยกเป็นชาย จ านวน 265,030 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91 ของประชากรทั้งหมด เป็นหญิง 276,838 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.09 ของประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากร 119.591 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 
ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

ความหนาแน่น 
ของประชากร 
(ต่อ ตร.กม.) 

1.  เมืองพิจิตร  738.939  35,705 37,746 73,451 25,002 99.401 
2.  วังทรายพูน  259.501  8,891 9,033 17,924 5,653 69.071 
3.  โพธิ์ประทับช้าง  378.561  16,924 17,324 34,248 11,006 90.469 
4.  ตะพานหิน  468.930  22,400 23,483 45,883 15,369 97.846 
5.  บางมูลนาก  377.738  10,257 10,850 21,107 7,592 55.877 
6.  โพทะเล  484.209  27,312 28,399 55,711 18,017 115.056 
7.  สามง่าม  338.083  13,037 13,135 26,172 8,520 77.413 
8.  ทับคล้อ  278.287  16,986 17,669 34,655 12,136 124.530 
9.  สากเหล็ก  176.351  9,099 9,168 18,267 5,905 103.583 
10.  บึงนาราง  450.610  14,215 14,712 28,927 10,315 64.195 
11.  ดงเจริญ  220.303  8,714 8,963 17,677 5,951 80.239 
12.  วชิรบารม ี 259.501  15,457 15,840 31,297 10,364 120.605 

รวม 4,531.013  265,030 276,838 541,868 191,782 119.591 
ที่มา: กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2560 
 
3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 3.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาจังหวัดพิจิตร ในปี 2559 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ 
ราคาประจ าปีของจังหวัดพิจิตร สาขาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 39.32 สาขาอ่ืน ๆ มี
สัดส่วนร้อยละ 36.78  สาขาการค้า มีสัดส่วนร้อยละ 15.01 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 8.41 
และสาขาท่องเที่ยว อีกร้อยละ 0.47 รายละเอียดแสดงดังแผนภาพดังนี้ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตร ในปี 2559 ณ ราคาประจ าปี 
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 3.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 2558 มีมูลค่า 43,524 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าลดลงจากมูลค่าอยู่ที่ 47,670 ล้านบาท เท่ากับ 4,146 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมงมากที่สุด โดยมีมูลค่า 18,715 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สาขาการขาย
ส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม โดยมีมูลค่า 6,097 ล้านบาท และอันดับที่ ๓ สาขาการศึกษา โดยมีมูลค่า 3,317 ล้านบาท 
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 78,367 บาท /คน/ ปี รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2557 - 2559p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. ลักษณะโครงสร้างทางสังคม และความม่ันคง 
 4.1 ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2556 – 2558 จังหวัดพิจิตรมีประชากรสูงอายุแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี (ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปี ขึ้นไป) โดยในปี พ.ศ.2556 มีผู้สูงอายุเท่ากับ 90,205 คน ปี พ.ศ.2557 มีผู้สูงอายุเท่ากับ 93,530 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ.2556 เท่ากับ 3,325 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ปี พ.ศ. 2558 มีผู้สูงอายุเท่ากับ 94,689 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 
เท่ากับ 1,159 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24 รายละเอียดตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรสูงอายุ จ าแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2556 – 2558 

กลุ่มอายุ (ปี) 
2556 2557 2558 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
60-64 ปี 30,040 13,872 16,168 30,620 14,078 16,542 31,122 14,287 16,835 
65-69 ปี 19,245 8,720 10,525 21,529 9,727 11,802 21,942 9,925 12,017 
70-74 ปี 15,537 6,663 8,874 15,146 6,498 8,648 15,313 6,574 8,739 
75-79 ปี 12,389 5,185 7,204 12,658 5,312 7,346 12,753 5,375 7,378 
80 ปีขึ้นไป 12,994 4,961 6,860 13,577 5,183 8,394 13,559 5,275 8,284 

รวม 90,205 39,401 49,631 93,530 40,798 52,732 94,689 41,436 53,253 
 4.2 แรงงาน จ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท า ในปี พ.ศ.2557 มีจ านวน 297,955 
คน ลดลงจาก 352,336 คน ในปี พ.ศ.2556 เท่ากับ 54,381 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 ในปี พ.ศ.2556 ลดลงจาก 358,715 คน 
ในปี พ.ศ.2555 เท่ากับ 6,379 คน คิดเป็นร้อยละ 1.77  
  (1) จ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมีงานท า ปี พ.ศ.2555 มี จ านวน358,715 คน แยกเป็นชาย 
จ านวน 189,582 คน คิดเป็นร้อยละ 52.85 เป็นหญิง 169,133 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.15 ของประชากรท่ีมีงานท าท้ังหมด    
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  (2) จ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมีงานท า ปี พ.ศ.2556 มี จ านวน352,336 คน แยกเป็นชาย 
จ านวน 187,846 คน คิดเป็นร้อยละ 53.31 เป็นหญิง 164,490 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.69 ของประชากรท่ีมีงานท าท้ังหมด       
  (3) จ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท า ปี พ.ศ.2557 มี จ านวน297,955 คน แยก
เป็นชาย จ านวน 161,118 คน คิดเป็นร้อยละ 54.07 เป็นหญิง 136,836 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.93 ของประชากรที่มีงานท า
ทั้งหมด รายละเอียดแสดงตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ และเพศ จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2555 - 2557 

 อาชีพและเพศ  
 2555   2556   2557  

 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโส และผู้จัดการ  

7,542 6,049 1,493 9,033 6,082 2,951 7,453 5,434 2,020 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ  15,274 6,354 8,920 18,476 6,316 12,159 13,406 4,650 8,756 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขา
ต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  

6,449 2,858 3,591 8,273 4,404 3,868 6,788 3,438 3,350 

4. เสมียน  10,554 3,161 7,392 10,340 3,265 7,075 6,384 1,472 4,912 

5. พนักงานบริการ และพนกังานในร้านค้า และตลาด  71,565 31,092 40,473 71,797 28,486 43,310 48,657 18,555 30,102 

6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้าน
การเกษตร และการประมง  

153,934 82,583 71,351 149,193 81,689 67,504 115,004 65,381 49,623 

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง  

32,804 24,314 8,490 30,573 23,737 6,836 44,274 29,567 14,707 

8.ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  

18,663 12,608 6,055 18,300 14,748 3,552 16,870 12,985 3,885 

9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการ
ขาย และการให้บริการ  

41,930 20,562 21,369 36,352 19,117 17,235 39,119 19,638 19,481 

10. คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 358,715 189,582 169,133 352,336 187,846 164,490 297,955 161,118 136,836 

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี 2558 พบว่า มีจ านวนประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป 440,180 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 294,589 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 ผู้มีงานท า จ านวน 
292,363 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 ผู้ว่างงาน จ านวน 2,211 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ผู้ที่รอฤดูกาล จ านวน 65 
คน มีค่าไม่มากนัก และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 145 ,591 คน หรือร้อยละ 33.1 โดยเป็นผู้ท างานบ้าน 
45,954 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.4 เรียนหนังสือ 26,289 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอ่ืนๆ 73,348 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากร 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2556-2558 
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 โดยผู้มีงานท าที่ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีจ านวนมากที่สุด 
115,416 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด มีจ านวน 
50,456 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและให้บริการ มีจ านวน 42 ,285 คน   
คิดเป็นร้อยละ 14.5 รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ พ.ศ.2556 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานภาพแรงงานและอัตราการว่างงานของจังหวัดพิจิตร รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 
ตารางแสดงจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2559 

เพศ 
ประชากรอายุ 15 

ปีขึ้นไป 

ก าลังแรงงานรวม 
ก าลังแรงงาน 
ที่รอฤดูกาล 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 

รวม รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ชาย 209,120 160,999 160,983 159,315 1,668 16 
หญิง 231,061 133,590 133,590 133,048 542 - 

รวม 440,181 294,589 294,573 292,363 2,210 16 

    ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559 
 
 แรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ปี 2558 มีจ านวน 1,361 คน ซึ่งลดลงจาก ปี 2557 จ านวน 670 คน 
หรือร้อยละ 33.0 โดยหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานมากที่สุด คือ หลักสูตรท่องเที่ยวและบริการ มี
จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาเป็นหลักสูตรอาหาร จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 หลักสูตร
อุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 หลักสูตรเครื่องกลและไฟฟ้า คอมพิวเตอร์มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
คือ 162 และ 159 คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ 11.7 ตามล าดับ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.1 และหลักสูตรช่างเชื่อม จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 รายละเอียดดังปรากฏตามตาราง และแผนภาพดังนี้ 
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ตารางแสดงจ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2556 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงจ านวนแรงงานทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จ าแนกตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 

 4.3 การศึกษา จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 
พ.ศ.2558 ข้อมูลด้านการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และเขต 2 มีจ านวน
โรงเรียนหลัก จ านวน 310 แห่ง โรงเรียนสาขา จ านวน 16 แห่ง รวม 313 แห่ง จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามระดับ
การศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 
600 ห้อง ระดับประถมศึกษา จ านวน 1,929 ห้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 251 ห้อง และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ห้อง รวมทั้งสิ้น 2,783 ห้อง จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 7,062 คน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 24,527 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4,531 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 36,165 คน มีจ านวนครูรวมทั้งสิ้น 2,582 คน รายละเอียดดังปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนโรงเรียนและห้องเรียนจ าแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

หน่วยงาน 
จ านวน 

โรงเรียนหลัก 
จ านวนห้องเรียน 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
สพป.พิจิตร เขต 1 159 261 989 113 3 1,366 
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สพป.พิจิตร เขต 2 151 238 940 138 0 1,316 
รวม 310 499 1,929 251 3 2,682 

 
 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นการศึกษาและจ านวนครู 

หน่วยงาน 
จ านวนนักเรียน จ านวน

คร ูก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
สพป.พิจิตร เขต 1 3,436 12,890 2,256 45 18,276 1,396 
สพป.พิจิตร เขต 2 3,626 11,637 2,275 0 17,552 1,476 

รวม 7,062 24,527 4,531 45 35,828 2,872 
ท่ีมา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2560 
 4.4 การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.80 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 0.17 นับถือศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.02 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ จังหวัดพิจิตร มีวัด จ านวน 480 แห่ง โบสถ์
คริสต ์จ านวน 9 แห่ง มัสยิด จ านวน 1 แห่ง โบสถ ์พระภิกษุ จ านวน 3,810 รูป สามเณร จ านวน 281 รูป   
 4.5 การสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร มีบุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน 1,087 คน ประกอบด้วย แพทย์ 
จ านวน 131 คน ทันตแพทย์ จ านวน 50 คน เภสัชกร จ านวน 55 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 851 คน มี
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รายละเอียดดังปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนสถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพิจิตร ปี 2558 

ตารางแสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จังหวัดพิจิตร ปี 2558 
ประเภทสถานพยาบาล จ านวน (แห่ง) 

โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียง 
คลินิกทันตแพทย์ 
สถานผดุงครรภ์ 
เทคนิคการแพทย์ 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั้งหมด 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่เภสัชกรเป็นผู้ถือใบอนุญาตร้านขายยา 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช้ยาอันตราย 

4 
22 
10 

7 
55 
55 
63 

ประเภทสถานพยาบาล จ านวน (แห่ง) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด 90 เตียง (s) 
                        ขนาด 60 เตียง (F2) 
                        ขนาด 30 เตียง (F2) 
                        ขนาด 30 เตียง (F1) (Ext.OPD) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมือง 
ศูนย์การสาธารณสุขเทศบาล 
โรงพยาบาลเอกชน  

1 
12 

2 
2 
4 
3 

109 
1 
2 
3 
2 
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ร้ายขายยาแผนโบราณ 
คลินิกเวชกรรม (แพทย์) 

30 
41 

 ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพิจิตร,2560 
 
 
 
 
5. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 ระบบขนส่งทางถนน 
   เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32  ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1118 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – อ าเภอ
ชุมแสง – อ าเภอบางมูลนาก – อ าเภอตะพานหิน – จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร 
   เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางอ าเภอตากฟ้า – 
เขาทราย อ าเภอทับคล้อ – อ าเภอสากเหล็ก – แยกเข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข 111  รวมระยะทาง
ประมาณ 344 กิโลเมตร 
   เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32  ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางอ าเภอตากฟ้า – เขา
ทราย อ าเภอทับคล้อ – แยกเข้าอ าเภอตะพานหินตามทางหลวงหมายเลข 113 เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวง
หมายเลข 113 รวมระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร 
   เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – พิษณุโลก ถึง อ าเภอวชิรบารมี – แยกเข้า
อ าเภอสามง่าม ตามทางหลวงหมายเลข 115 เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร 

 5.2 ระบบขนส่งทางราง จังหวัดพิจิตรมีทางรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ ตัดผ่านเชื่อมโยงกับจังหวัดตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ผ่านอ าเภอบางมูลนาก อ าเภอตะพานหิน และอ าเภอเมืองพิจิตร ซึ่งจะ
ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต อีกทั้ง ยังอ านวย       
ความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน 
 5.3 ไฟฟ้า การบริการด้านพลังงานไฟฟ้าของจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ.2558 จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
จ านวน 181,980 ครัวเรือน มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 161,052 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.50 
และจ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน 20,928 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 11.50  
 5.4 ประปา การประปาสว่นภมูิภาคในจังหวัดพิจิตร มี 3 สาขา คือ การประปาสว่นภูมภิาค สาขาเมืองพิจิตร มี
ก าลังการผลิต 1,340 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน มีก าลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. และการ
ประปาสว่นภูมภิาคสาขาบางมลูนาก มีก าลังการผลติ 320 ลบ.ม./ชม. มีพ้ืนที่การให้บริการ 102 ตารางกิโลเมตร คิดเปน็
ร้อยละ 2.25 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยให้บริการใน 9 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอสามง่าม อ าเภอว
ชิรบารมี อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอทับคล้อ และอ าเภอโพทะเล จ านวนผู้ใช้น้ าในปี 
พ.ศ.2558 จ านวน 39,672 ครัวเรือน จ านวน 168 หมู่บ้าน โดยมีสถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และการจ าหน่ายของการ
ประปาสว่นภูมภิาค จงัหวัดพิจติร ปีงบประมาณ 2553–2557 รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้  

ตารางแสดงสถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิตและการจ าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร               
ปีงบประมาณ 2553 – 2557 

รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 
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ผู้ใช้น้ า (ราย) 33,129  34,245  35,703  37,444  38,718  

ปริมาณน้ าผลิตจริง (ลบ.ม.) 9,305,246  8,727,220  9,382,969  9,598,334  9,546,722  

ปริมาณน้ าขาย (ลบ.ม.)  6,661,517  6,407,939  6,861,618  7,332,644  7,334,728  

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค รวบรวมโดย : ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 5.5 ระบบชลประทาน จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน จ านวน 371,847  ไร่ เป็นพ้ืนที่ของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 3 โครงการ คือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล, โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาดงเศรษฐี  และ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าบัว มี พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ทั้ งหมดรวม 
1,939,840 ไร่ ส าหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่เป็นพ้ืนที่สถานีสูบน้ า ทั้งหมด 51 สถานี พื้นที่รับประโยชน์รวม 
115,740 ไร ่
 5.6 โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท  ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) โดยการให้บริการโทรศัพท์ ในปี พ.ศ.2558  มีจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ให้บริการในโครงข่ายของ ทีโอที 
จ านวน 64 ชุมสาย เปิดใช้บริการ จ านวน 12,139  เลขหมาย โดยมีสถิติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป รายละเอียดดังปรากฏแสดงตามตารางดังนี้ 
ตารางแสดงจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพิจิตร  

พ.ศ. 2553 - 2557 
รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ านวนประชากร 559,481 561,222 562,452 563,878 506,774 
การใช้คอมพิวเตอร์ 143,425 156,542 158,183 178,992 162,655 
การใช้อินเตอร์เน็ต 95,453 113,719 129,489 154,796 141,821 
การมีโทรศัพท์มือถือ 336,208 375,574 398,666 412,222 372,398 

ที่มา: การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ทรัพยากรดิน จังหวัดพิจิตร (Landplan 3.0 

กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) จ าแนกกลุ่มดินเป็นดินบนพ้ืนที่ราบต่ า มีเนื้อที่ร้อยละ 80.61 ของจังหวัด และดินบนพื้นที่
ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 18.83 ของจังหวัด นอกจากนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพ่ือการเกษตร
ชลประทาน รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงการจ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพิจิตร 

กลุ่มดิน 
ลุ่มน้ า เน้ือที่ (ไร่) เน้ือที่ (ไร่) 

ยม น่าน เจ้าพระยา ไร่ ร้อยละ 
ดินบนพ้ืนท่ีราบต่ า 819,659 1,382,970 80,072 2,282,701 80.61 
ดินบนพ้ืนท่ีดอน 249,084 270,367 13,898 533,349 18.83 
พื้นที่ลาดเชิงซ้อน - 4,720 110 4,830 0.17 
พื้นที่น้ า 3,119 7,715 - 10,834 0.38 
พื้นที่อ่ืนๆ - 169 - 169 0.01 

รวม 1,071,862 1,665,941 94,080 2,831,883 100.00 
ที่มา : ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 ลักษณะดิน จากการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปลักษณะดินที่พบใน 4 ลักษณะ คือ 
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1) ที่ราบลุ่มแม่น้ าเกิดจากการทับถมของตะกอนจากล าน้ าน่านและแม่น้ ายม 
2) เนินตะกอนรูปพัดเกิดจากกระแสน้ าไหลลงมาจากเขาพัดเอาตะกอนต่างๆ มาด้วยเมื่อไหลผ่าน ที่ราบ

ความเร็วการไหลก็ลดลงจึงท าให้มีการตกตะกอนในลักษณะรูปร่างคล้ายพัดพบมากทางด้านตะวันออกของจังหวัดมีความ
สมบูรณ์ปานกลางถึงต่ าเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และผลไม้ 

3) พ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนซึ่งเป็นขบวนการปรับพ้ืนที่ของสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นมีความลาดชัน 2- 8%
เป็นดินที่เกิดจากหินเป็นแอนดีไวท์หินควอทไซด์ และหินดานลักษณะดินมีการระบายน้ าดี 

4) ภู เขามี ลั กษณ ะเป็ นภู เขาโดดของหิ นแอนดี ไซท์ สภาพพ้ื นที่ มี ความลาดชั น  35% พ้ื นที ่
ไม่เหมาะแก่การเกษตร 
 การใช้ที่ดิน ลักษณะของดินในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร เป็นดินที่มีการก าเนิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณท่ีราบน้ าท่วม 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว การไหลบ่าของน้ าบนดินช้ าการซึมผ่านได้ของน้ าช้า 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว อาจใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วหรือพืชผัก ก่อนหรือหลังปลูก
ข้าว ลักษณะการใช้ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรแยกเป็นประเภทการใช้ที่ดินดังตารางดังนี้ 

ตารางแสดงพ้ืนที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิจิตร 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 178,804 6.32 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,462,587 86.96 
พ้ืนที่ป่าไม้ 33,219 1.17 
พ้ืนที่แหล่งน้ า 64,307 2.27 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 92,966 3.28 

รวม 2,831,883 100.00 
ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2556 
 จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) จังหวัดพิจิตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551-52) จ าแนกได้เป็น พ้ืนที่
เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70.31 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 58.83 ของจังหวัด หรือ
คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิจิตร ปี 2552 – 2553 

สัญลักษณ์ การใช้ที่ดิน 
เขตลุ่มน้ า เนื้อที่ (ไร่) รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ยม น่าน เจ้าพระยา ไร ่ ร้อยละ 
A0 ไร่นาสวนผสม 195 2,197 68 2,460 0.09 
A1 นาข้าว 547,404 1,038,455 80,149 1,665,998 58.83 
A2 พืชไร่ 127,519 30,729 1,464 159,712 5.64 
A3 ไม้ยืนต้น 18,008 23,660 838 42,506 1.50 
A4 ไม้ผล 41,967 69,074 848 111,889 3.95 
A5 พืชสวน 655 1,089 42 1,786 0.06 
A7 ปศุสัตว์ 512 1,939 386 2,837 0.10 
A8 พืชน้ า 168 174 - 342 0.01 
A9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1,702 1,845 - 3,547 0.13 
F พ้ืนที่ป่าไม้ 10,577 18,131 809 29,517 1.04 
M พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 231,311 333,812 2,854 567,977 20.06 
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U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 66,257 106,818 5,582 178,657 6.31 
W พ้ืนที่น้ า 25,586 38,030 1,039 64,655 2.28 

รวม 1,071,861 1,665,943 94,079 2,831,883 100.00 
ที่มา : ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน  

 6.2 ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลสถิติการป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ.2544 จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ป่าไม้
จ านวน 8,312 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 0.29 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดและตามเอกสารของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศให้มี
พ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่รวมประมาณ 3,910 ไร่ 
 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองดง ต าบลท่าเสา  อ าเภอโพทะเล มีพ้ืนที่ประมาณ  885 ไร่ ปัจจุบันได้(
ด าเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานนครไชยบวร) 
 2) ป่าสงวนแห่งชาติเขาเจ็ดลูก–เขาตะพานนาค–เขาชะอม ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,150 ไร่ 
 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทราย–เขาพระ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,875 ไร่ 

 6.3 แหล่งแร่ธาตุ แหล่งแร่ที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตร คือ แร่ยิปซั่ม ซึ่งมีมากที่ต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดงเจริญ 
เป็นแร่ยิปซั่ม ที่มีคุณภาพดี แร่มีสีขาวเนื้อหยาบ เปราะ มีผู้ด าเนินการขอสัมปทาน 2  รายรวม 2 แปลงเนื้อที่
สัมปทานบัตร 437 ไร่ และมีการท าเหมืองแร่ทองค า โลหะทองค าปนเงิน ที่ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ 

  6.4 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง   
  1) แม่น้ าน่าน ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตร ที่อ าเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน  บางมูล
นาก ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้ าไหลลงสู่แม่น้ าน่าน 7 คลอง แม่น้ าน่านช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร มี
ความยาวประมาณ 97 กิโลเมตร ปริมาณน้ าไหลสูงสุด 1,040 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที พ้ืนที่ในลุ่มน้ าประมาณ 
2,602 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,626,250 ไร่ 
  2) แม่น้ ายม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตรที่อ าเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล 
ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้ าไหลลงสู่แม่น้ ายม 7 คลอง แม่น้ ายมช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร   มีความยาว
ประมาณ 124 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าไหลสูงสุด 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พ้ืนที่ในลุ่มน้ าประมาณ 2,046 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,276,750 ไร่ 
  3) แม่น้ าพิจิตร เดิมเป็นแม่น้ าน่าน เมื่อมีการขุดลอกคลองแยกสายท าให้ตื้นเขิน โดยอยู่กึ่งกลางระหว่าง
แม่น้ าน่านกับแม่น้ ายม มีความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผ่านอ าเภอเมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง  ตะพานหิน แล้วไปบรรจบกับ
แม่น้ ายมที่บ้านบางคลาน อ าเภอโพทะเล แม่น้ าสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝายกั้นน้ าเป็นช่วง ๆ เพ่ือใช้ในสวนผลไม้   
  4) พื้นที่ชุ่มน้ า (Wetlands) จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ที่ขึ้น
ทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้ าของเอเชีย คือ บึงสีไฟ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีอาณาเขตติดต่อ 4 ต าบล คือ ต าบลท่าหลวง 
ต าบลคลองคะเชนทร์ ต าบลโรงช้าง และต าบลเมืองเก่า บึงสีไฟเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ มี
พ้ืนที่ประมาณ 5,390.6 ไร่ โดยพ้ืนที่ทั้งหมด แบ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ าฝนร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่น้ าเลาะเกาะ ประมาณ 
4,252.69 ไร่ พ้ืนดินรอบบึงสีไฟ ประมาณ 1,137.90 ไร่ พ้ืนที่สวน ประมาณ 743.65 ไร่และส่วนที่ดินของราชการ วัด 
โรงเรียน ประมาณ 375.26 ไร่ ลักษณะเด่นของบึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ไทย เป็นที่อยู่อาศัยของ ปลาและนกหลายชนิด ปัจจุบันจังหวัดได้จัดให้เป็นที่พักผ่อน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่
สวยงามแห่งหนึ่ง เป็นบึงเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตร พ้ืนที่รอบ ๆ บึงสีไฟ ถูกบุกรุกเป็นพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย 
ในปี พ.ศ.2521 กรมประมงได้ท าการบูรณะบึงสีไฟโดยการสร้างคันดินขึ้นโดยรอบ เพ่ือป้องกันการบุกรุก ต่อมาได้มี
การรังวัดปักแนวเขต และออกเป็นหนังสือส าคัญที่หลวง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2534 โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแล
รักษา ปัญหาที่ส าคัญของบึงสีไฟ คือ ปัญหาเรื่องวัชพืชและการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชอยู่
ทั่วไป กรมประมงและจังหวัดพิจิตร ได้ท าโครงการปรับปรุงให้เป็นแหล่งการประมงที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิจิตร ทั้งในโครงการขุดลอกน าเอาน้ าจากคลองชลประทานเข้าสู่บึงสีไฟ เพ่ือเพ่ิมระดับน้ าและป้องกันการขาด
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น้ าในฤดูแล้ง และขุดลอกบึงให้ลึกกว่าเดิม โดยใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก หากโครงการต่าง ๆ นี้แล้วเสร็จบึงสีไฟจะ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีศักยภาพทางด้านการประมงเพ่ิมข้ึน  
 สถานการณ์น้ า ด้านการขาดแคลนน้ า จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ า จ านวน 
12 อ าเภอ 69 ต าบล 667 หมู่บ้าน ลักษณะปัญหา คือ การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร จากสภาพน้ าในแม่น้ ายม 
และแม่น้ าน่าน มีปริมาณน้อยในฤดูแล้ง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากฝนทิ้งช่วง ด้านน้ าท่วม เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร มี
พ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้ ายมและลุ่มน้ าน่าน ดังนั้น การเกิดอุทกภัยจึงมีอิทธิพลมาจากทั้งสองลุ่มน้ า โดยสภาพปัญหาน้ าท่วม
จังหวัดพิจิตร ที่ส่งผลมาจากลุ่มน้ ายม เกิดจากลุ่มน้ ายม ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่เพ่ือควบคุมปริมาณน้ าหลาก
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าตอนบน ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลกและพิจิตรบ่อยครั้ง   

 6.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพิจิตร ถูกจัดอันดับเป็นจังหวัดที่สกปรกอันดับที่ 41 ของประเทศ โดยมี
ขยะสะสมในพ้ืนที่ประมาณ 36,000 ตัน ปริมาณขยะสะสมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 520 ตัน/วัน มี
สถานที่ก าจัดขยะที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการเพียง 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองบางมูลนาก ก าจัด
ขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลเทียบกับมูลฝอยที่จัดเก็บ โดยการฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ 
พบว่าในปี พ.ศ.2556 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อปี 198,012 ตัน ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัดต่อปี 55,955 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 28.26 ปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 36,135 ตัน/ปี ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ 107,957 
107,957 ตัน/ปี ปริมาณขยะสะสม 36,957 ตัน  รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะของจังหวัดพิจิตร 
รายการ หน่วย 2556 

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนต่อปี ตัน 198,012 
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัดต่อปี ตัน 55,955 
ร้อยละขยะที่เก็บขนไปก าจัดต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั้งหมด (ต่อปี) ร้อยละ 28.26 
ปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้อง(ตัน/ปี) ตัน 36,135 
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ (ตัน/ปี) ตัน 107,957 
ปริมาณขยะสะสม ตัน 36,957 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดพิจิตรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ทั้งหมด 39 แห่ง โดยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งหมด 23 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตรมีเนื้อที่ 107 ไร่ การประเมิน
สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในปี 2553 พบว่า เทศบาลเมืองพิจิตรผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 5 ด้าน ซึ่งการ
บริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร อยู่ในเกณฑ์ดี และเทศบาลเมืองบางมูลนากมีเนื้อที่ประมาณ 
141 ไร่และการประเมินสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในปี 2555 พบว่าเทศบาลเมืองบางมูลนาก ผ่านเกณฑ์
ประเมินทุกด้าน ซึ่งการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนากอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  

 6.6 การเกษตร/พืชเศรษฐกิจข้าว  สถานการณ์การปลูกข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 และแนวโน้ม
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,831,883 ไร่ พ้ืนที่การเกษตร 2,036,775 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการท านา โดยมีแม่น้ าน่าน และ
แม่น้ ายมไหลผ่าน คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 372 ,229 ไร่ 
นอกเขตชลประทาน 211,600 ไร่ มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าว จ านวน 2 ,233,323 ไร่ เกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปี 
53,153 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ,645,047 ไร่ ผลผลิต 963,196 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 591 
กิโลกรัม เนื้อที่ปลูกข้าวลดลงจากปีที่แล้ว 157,516 ไร่ หรือร้อยละ 8.7 ผลผลิตรวมลดลงจากปีที่แล้ว 144,049 
ตัน หรือร้อยละ 13.0 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงจากปีที่แล้ว 29 กิโลกรัม หรือร้อยละ 4.7 พันธุ์ข้าวนาปีที่เกษตรกร
นิยมปลูกมากที่สุด คือ ขาวดอกมะลิ 105 รองลงมา คือพิษณุโลก 2 และ กข 31 (ปทุมธานี 80)  จากสถานการณ์
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พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงตามมาด้วย  ส่วนนาปรัง ฤดูการผลิตปี 2557/2558 มี
เกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปรัง จ านวน 10 ,038 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกข้าวประมาณ 588 ,276 ไร่ ผลผลิต 
363,114 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 620 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงจากปีที่แล้ว 411 ,077 ไร่ หรือ
ร้อยละ 41.1 ผลผลิตรวมลดลงจากปีที่แล้ว 275,609 ตัน หรือร้อยละ 41.2 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงจากปีที่แล้ว 
23 กิโลกรัม หรือร้อยละ 3.6 พันธุ์ข้าวนาปรังที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด คือ กข 41 รองลงมาคือ กข 31 
(ปทุมธานี 80) และพิษณุโลก 2 สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558/2559 มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง 
13,320 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกข้าว จ านวน 294,175 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 294,101 ไร่ หรือร้อยละ 50.0 (ยัง
ไม่มีการรายงานเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่) จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การปลูกข้าว นาปรัง 2 ปีที่ผ่านมามี
พ้ืนที่เพาะปลูกท่ีลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็ลดลง ตามมาด้วย รายละเอียดตามตารางดังนี้ 

 

ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยว ปี 2555-2559 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร, มีนาคม 2559 

 

ตารางแสดงผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ปี 2555 – 2558 ณ ความชื้น 15% 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร, มีนาคม 2559 
 

ตารางแสดงราคารบัซื้อข้าวเปลอืกทั่วไปของจังหวัด (ข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 15%) เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555-2558 
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ผ ผ ิต ฉ   ยต อ ร  ปี 2556

ผ ผ ิต ฉ   ยต อ ร  ปี 255 

ผ ผ ิต ฉ   ยต อ ร  ปี 255 

ผ ผ ิต  าวนาปี ฉ   ยต อ ร  ปี 2556   อ  2  กก.  ร 

ผ ผ ิต  าวนาปี ฉ   ยต อ ร  ปี 255    อ 620 กก.  ร 
ผ ผ ิต  าวนาปี ฉ   ยต อ ร  ปี 255    อ 5   กก.  ร 

 
 ที่มา : ส านักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี/นาปรัง จ าแนกตามเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน พ.ศ.2556-2558 

ที่มา : โครงการชลประทานพิจิตร 

 ในระหว่าง ปี พ.ศ.2556 – 2558 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงทุกปี ดังนี้ 
  ปี พ.ศ.2556 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัด 729 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 4 อ าเภอ ไม่ถึงครึ่ งหนึ่ง
ของจังหวัดที่สามารถท าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด คือ อ าเภอโพทะเล ผลผลิตเฉลี่ย 895 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาอ าเภอตะพานหิน ผลผลิตเฉลี่ย 827 กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอบึงนาราง ผลผลิตเฉลี่ย 788 
กิโลกรัมต่อไร่ และ อ าเภอวชิรบารมี ผลผลเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อไร่  
 ปี พ.ศ.2557 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัด 620 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 6 อ าเภอ หรือครึ่งหนึ่งของ
จังหวัดที่สามารถท าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด คือ อ าเภอตะพานหิน ผลผลิตเฉลี่ย 730 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา อ าเภอเมือง ผลผลิตเฉลี่ย 704 กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอบางมูลนาก ผลผลิตเฉลี่ย 643 
กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอบึงนาราง ผลผลิตเฉลี่ย 628 กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอโพทะเล ผลผลิตเฉลี่ย 627 กิโลกรัมต่อไร่ 
และอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ผลผลิตเฉลี่ย 
622 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ปี พ.ศ.2558 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของ
จังหวัด 591 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 6 
อ าเภอ หรือครึ่งหนึ่งของจังหวัดที่สามารถท า
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของ
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จังหวัด คือ อ าเภอตะพานหิน ผลผลิตเฉลี่ย 675 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา อ าเภอเมือง ผลผลิตเฉลี่ย 660 กิโลกรัม
ต่อไร่ อ าเภอบึงนาราง ผลผลิตเฉลี่ย 620 กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอโพทะเล ผลผลิตเฉลี่ย 610 กิโลกรัมต่อไร่ อ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง ผลผลิตเฉลี่ย 599 กิโลกรัมต่อไร่ และอ าเภอสามง่าม ผลผลิตเฉลี่ย 598 กิโลกรัมต่อไร่ รายละเอียด
แสดงตามแผนภาพแสดงผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร ปีการเพาะปลูก 2556 - 2558 ดังนี้  
 
      ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร, มีนาคม 2559 
 
 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดพิจิตร (Zoning) ข้อมูลสถานภาพการปลูกข้าวจากการใช้
ดาวเทียมถ่ายภาพพ้ืนที่การปลูกข้าวจริงของจังหวัดพิจิตร ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) กรทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2556 แยกเป็นรายอ าเภอ 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลสถานภาพการปลูกข้าวจากการใช้ดาวเทียมถ่ายภาพ 

จังหวัด อ าเภอ 
พื้นที่เหมาะสม (ไร่) 

รวม 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม 

พิจิตร เมืองพิจิตร 3,150 155,290 0 10,339 168,779 
ตะพานหิน 3,864 134,456 0 8,761 147,081 
โพทะเล 11,406 144,687 0 21,264 177,357 
บางมูลนาก 4,317 146,797 0 4.229 155,345 
โพธิ์ประทับช้าง 125 77,738 0 8,691 86,554 
ทับคล้อ 0 132,731 14,425 20,232 167,388 
สามง่าม 3,889 128,256 0 15,075 147,220 
วังทรายพูน 0 99,345 0 3,640 102,985 
สากเหล็ก 0 55,667 249 1,430 57,346 
วชิรบารมี 34 96,741 380 8,022 105,177 
ดงเจริญ 1,114 79,379 70 7,198 87,779 
บึงนาราง 787 32,106 0 14,961 47,854 
รวม 28,686 1,283,211 15,124 123,842 1,450,863 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 6.7 แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร มีแหล่งท่องเที่ยวและมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นแรงดึงดูด
นักท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ โดยมีสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 
ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2559 รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้  

ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2556 – 2559 
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แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตร  
  1) วัดท่าหลวง พระอารามหลวง  ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นวัดส าคัญ
คู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่าน  ฝั่งตะวันตก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2388 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัย สมัยเชียงแสน (รุ่นสิงห์ 1) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก มีหน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 
1.60 เมตร เป็นพระพุทธรูป ส าคัญคู่เมืองพิจิตร เมื่อถึงเดือนต้นกันยายนของทุกปีจะจัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือ
ยาว ชื่อว่า“ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเป็นประเพณีส าคัญของ
จังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมส าคัญ ๆ เช่น การจัดงานกาชาด งานพิธีถวายบัว งานปีใหม่วิถี
ไทย  ตลอดถึงกิจกรรมทางศาสนา  
 2) วัดโพธิ์ประทับช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ประทับช้าง ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2242 โดยสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพ่ือ
เป็นที่ระลึกถึงชาติภูมิของพระองค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าพิจิตร ต าบลโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 27 กิโลเมตร ไปตามถนนสายพิจิตร - วังจิก ก่อนถึงต าบลวังจิก 2 กิโลเมตร จะมี
ทางแยกซ้ายมือเข้าสู่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ก่อนถึงอ าเภอจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงหน้าวัดโพธิ์
ประทับช้าง หน้าวัดมีต้นตะเคียน มีอายุกว่า 300 ปี วัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60 เซนติเมตร หรือ 7 คนโอบ วัดนี้มี
พระวิหารสูงใหญ่ มีก าแพงศิลปะแบบอยุธยาล้อมรอบ 2 ชั้นปัจจุบันได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร เพ่ืออนุรักษ์ไว้
ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม นอกจากนี้ ชาวอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ยังได้สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือไว้เป็นที่
ระลึกข้างที่ว่าการอ าเภออีกแห่งหนึ่ง 
 3) อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   เชื่อว่าเป็นเมือง
พิจิตรเก่า สร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ.1601 ภายในบริเวณก าแพงเมือง มีพ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่
เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบด้วยก าแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 
กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพิจิตร - วังจิก (ทางหลวงหมายเลข 1068) ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2520 กรมป่าไม้ ได้
ด าเนินการจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติและได้ตั้งชื่อว่า “สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร” ท าให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มี
ต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น หลายชนิดเหมาะแก่การไปเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจยิ่งนัก ภายในอุทยานมีสถานที่น่าสนใจ คือ  
   ศาลหลักเมือง อาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ด้านบนจะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองส่วนด้านล่างจะเป็นที่
ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตรบอง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อปู่” สภาพโดยรอบศาลจะมีต้นไม้มากมายดูร่มรื่นเย็นตา และมีศาลา
ส าหรับให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนอีกด้วย   
   วัดมหาธาตุ  โบราณสถานที่เห็นได้ชัดของวัดมหาธาตุ คือ เจดีย์ทรงลังกาซึ่งเรียกกันว่า “พระธาตุเจดีย์” ส่วนพระ
อุโบสถ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุเจดีย์นั้นมีรากไทรเกาะอยู่ที่หน้าบัน หลังคาถูกต้นไม้ล้มทับ หักลงมา องค์พระก็พลอย
โค่นลงมาด้วย บัดนี้เหลือแต่ฐานอิฐสูง เมื่อครั้งกรมศิลปากรขุดแต่โบราณสถานได้พบซากก าแพงและวิหาร 9 ห้อง  
  ถ้ าชาลวัน มีที่มาจากพระราชนิพนธ์บทละครนอก เรื่อง“ไกรทอง” ของรัชการที ่2 มีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณ 75 ป ี
มาแล้ว พระภิกษุวัดนครชุมรูปหนึ่ง จุดเทียนไขเดินเข้าไปในถ้ าจนเทียนหมดเล่มหนึ่ง ก็ยังไปไม่ถึงก้นถ้ า แต่ปัจจุบันลักษณะถ้ ากว้าง
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เพียง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 4 เมตร อันเนื่องมาจากความชุดโทรมตามกาลเวลา ทางจังหวัดได้สร้างรูปปั้นไกรทอง และชาลวัน ไว้ที่
บริเวณปากถ้ าด้วย 
 4) วัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่ที่ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองพิจิตรไปตามทางเส้นทาง
สายพิจิตร - ตะพานหิน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร โบราณสถานของวัดเขารูปช้าง ที่มองเห็นเด่นเป็นสง่า คือ เจดีย์แบบลังกา 
ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่มีหินสีขาว ซ้อนกันมองดูคล้ายรูปช้าง เจดีย์แต่เดิมเป็นเจดีย์เก่ามาก่อนต่อมาทางวัดได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยได้
ประดับกระเบื้องเคลือบสีทองทั้งองค์ มีรั้วรอบองค์เจดีย์ มีเจดีย์เก่าแบบลังกาทรงเหลี่ยมย่อไม้มุม 12 อีกองค์หนึ่ง มีตัวระฆังเป็นกลีบ
มะเฟือง แต่ยอดเจดีย์หักแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใกล้ลานกว้าง บนยอดเขาที่ทางวัดได้สร้างวิหารใหญ่ขึ้น
หลังหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีมณฑปแบบจัตุรมุข ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทส าริด และมีภาพเขียนฝาผนังเรื่องไตรภูมิพระร่วง 
ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์หลังใหม่ด้วย 
 5) วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน หรือวัดหลวงพ่อเงิน ตั้งอยู่ที่ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ต้ังอยู่ริมแม่น้ าน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ทางวัดได้
สะสมไว้นานแล้ว ส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่มีผู้น ามาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ รูปปั้นดินเผา สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ
ของวัดคือ พิพิธภัณฑ์ไชยบวร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริง“หลวงพ่อ
เงิน”เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จักและเคารพนับถือ  ที่เคยจ าพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ไว้ให้ประชาชนได้
เคารพบูชา สถานที่แห่งนี้ นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรก และแห่งเดียวของจังหวัดพิจิตร 
 6)  บึงสีไฟ ตั้งอยู่ที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติ เป็นแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศไทย ลักษณะของบึงกลมคล้ายกระทะ แต่รีไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ปัจจุบันมี
สภาพตื้นเขินบางส่วน มีพ้ืนที่ประมาณ 5,390.6 ไร่ ในปี พ.ศ.2521 กรมประมงได้จัดตั้งสถานีประมงน้ าจืด เพ่ือ
เพาะพันธุ์ปลา และจังหวัดพิจิตร ได้สร้างศาลาบึงสีไฟไว้ให้ ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ บึงสีไฟนี้ถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร นอกจากนั้น ภายในบึงสีไฟยังมีสถานีที่น่าสนใจอ่ืน ๆ อีกเช่น  สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์พิจิตร,รูปปั้นพญาชาลวัน,สถานที่แสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  
 7) ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิจิตร ได้จัดให้มี
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจะจัด
ให้มีการแข่งขันระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี ณ บริเวณ  ล าน้ าน่าน หน้าวัดท่าหลวง 
พระอารามหลวง โดยเชิญเรือยาวใหญ่ เรือยาวกลาง และเรือยาวเล็ก จากทั้งในจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัดทั่ว
ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน       
 8) ประเพณีท าบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ก าหนดจัดงาน ในวันแรม 2 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี (หลังวันออก
พรรษา 1 วัน) ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
 9) พิธีบูชานพเคราะห์  เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อที่ท าสืบต่อกันมาแต่ โบราณ เพ่ือบูชาเทวดา 
นพเคราะห์ (เทวดาประจ าวันเกิด) โดยมีความเชื่อว่าเทวดานพเคราะห์มีอ านาจบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่มนุษย์ 
เนื่องจากเทวดาเป็นผู้ที่สร้างสมคุณความดีมาช้านานจนมีบารมีแก่กล้า เมื่อผู้ใดได้ท าความเคารพและสักการะเทวดา 
ย่อมประสบผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น พิธีบูชานพเคราะห์ของชาวไทยในจังหวัดพิจิตร จัดขึ้นในวันที่  31 
ธันวาคม ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของทุกปี ณ วัดต่าง ๆ หลายแห่ง ในจังหวัดพิจิตร ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึงการจัดพิธีบูชา นพเคราะห์ที่จัดขึ้น ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวงโดยท าพิธีอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 
มารับเครื่องสังเวย และช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในปีเก่าให้หมดสิ้นไป เพ่ือความสุขกายสุขใจต้อนรับวันปีใหม่ 
 10) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ โบราณกล่าวว่า“ข้าวทิพย์” หรือ“ข้าวมธุปายาส” นั้น เป็นอาหารวิเศษใช้
ส าหรับถวายเทวดา ทั้งยังมีความเชื่อที่ว่า หากผู้ใดได้บริโภคข้าวทิพย์แล้วจะประสบโชคลาภต่าง ๆ นานา ปราศจาก
โรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล และมีก าลังวังชาแข็งแรงกว่าใคร ๆ การกวนข้าวทิพย์นั้นเป็นพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ์  ที่สอดแทรกเข้ามาปะปนในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา 
เพ่ือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ บูชาพระรัตนตรัย และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย แต่เดิมกระท ากันในเดือน 10 แต่ปัจจุบัน
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นี้ส่วนใหญ่นิยมจัดกันในเดือน 6 เครื่องกวนข้าวทิพย์นั้นท าจากสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ใช้รับประทานหลากหลายชนิด จน
เรียกได้ว่าท ามาจากอาหาร 108 อย่าง เช่น น้ านมข้าว ข้าวสาลี ข้าวตอก ข้าวเม่าสาคู เผือก มัน นม เนย น้ าผึ้ง 
น้ าอ้อย ธัญพืชคั่วสุกชนิดต่าง ๆ เช่น ถั่ว งา ลูกเดือย เมล็ดแตง เมล็ดบัว ผลไม้สด ผลไม้แห้ง เช่น มะพร้าว มะม่วง 
กล้วย ทุเรียน ละมุด ล าไย ส้ม ขนุน เป็นต้น น ามาบดผสมในน้ ากะทิกรองเอาแต่น้ า แล้วน ามากวนบนไฟอ่อน 
ๆ เรียกการกวนนี้ว่า“ประเพณีกวนข้าวทิพย์"   
 นอกจากนี้ จังหวัดพิจิตร มีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่รู้จักกันแพร่หลาย อีกทั้ง
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ “บิดาแห่งเวียดนาม” ที่เคยมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านดง ต าบลป่ามะคาบ 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 จากข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี 2561 ของส านักงานคลังจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 
4/2561 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในภาพรวมคาดว่า “เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.3 และคาดว่าจะกลับมาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี 2562”  
 เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ในปี 2561 คาดว่า เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรในปี 2561 ณ เดือนธันวาคม 2561 จะขยายตัวร้อย
ละ 2.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.1-3.3 ต่อปี) โดยปรับเพ่ิมการคาดการณ์จากไตรมาส        ก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.9 ต่อปี จากด้านอุปทาน(การผลิต) ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4-5.4)  
ปรับเพ่ิมการคาดการณ์จากเดือนกันยายน 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 จากภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 7.0 
เนื่องจากผลผลิตในปี 2561 ภาพรวมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าทั้งผลผลิตข้าว โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปีพันธุ์หอมมะลิที่มีการเก็บเกี่ยวสูง
ในช่วงปลายปี และผลผลิตพืชไร่ที่เพาะปลูกทดแทนข้าวในบางพ้ืนที่  ในด้านภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรประเภทโรงสีข้าว และอุตสาหกรรมบริการในภาคเกษตร ประเภทการเก็บรักษาเมล็ดพืช โกดังและ
ท่าข้าวยังขยายตัวได้ รวมถึงการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากชีวมวลที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง  
ประกอบกับภาคบริการคาดการณ์การขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 3.5 จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัด ทั้งจากการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับประเทศจากภาครัฐและการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการจัดงานช่วงเทศกาลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและโบราณสถานที่ส าคัญของจังหวัดเป็นส าคัญ  ด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) มีแนวโน้ม
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4-5.1) คงการคาดการณ์เท่ากับเดือนกันยายน 2561 เนื่องจากการ
ปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในไตรมาสที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับผลการ
เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากยอดเงินจัดสรรงบประมาณภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
เข้าสู่ระบบการจ่ายตรงเงินเดือนของส่วนราชการบางแห่ง ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประจ าลดลง รวมถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจประเภทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลที่เบิกจ่ายผ่านคลังจังหวัดลดต่ าลงอย่างต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามยังมีการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทโครงการก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายใน
หน่วยงานที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของโครงการในบางหน่วยงานจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจจังหวัดในปี 
2561 นี้ได้ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ภาคประชาชน ซึ่งจะ
มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายด้านการบริโภคจากภาคเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงจากก าลังซื้อในจังหวัดส่วนใหญ่ยังคง
ผูกติดกับรายได้ของภาคเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของจังหวัดที่ยังคงมีความเสี่ยงจากราคารับซื้อสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวใน
ระดับต่ าต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดจะ
เริ่มฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐในระยะ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกจากการลงทุนของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการ
รายย่อยได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงด้านการใช้จ่ายของภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ตามการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้สามารถ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐโดยการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตร คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 
0.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ -0.2-2.0) ซึ่งปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
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 ในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร จะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาทั้งจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคในจังหวัดหลังการจัดให้มีการเลือกตั้งในช่วงต้นปี โดยมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6 
- 4.6) ตามการเพ่ิมขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการใช้จ่ายที่มีคาดการณ์ขยายตัวที่ร้อยละ 6.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.6 
– 7.6) จากการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการใช้จ่ายลงทุน ตามการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องจากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐโดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการฟ้ืนตัวที่ชัดเจน
มากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนและการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้นตามล าดับ ส่วนหนึ่ง
จากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังคงเป็นนโยบายต่อเนื่องภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ที่ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนก าลังซื้อของครัวเรือนในระยะต่อไป  พร้อมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs จะส่งผลให้การใช้จ่ายบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของจังหวัดอาจยังไม่สามารถขยายตัวเพ่ิมมาก
นัก เนื่องจากการผลิตภาคเกษตรยังมีความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติทั้งจากภาวะภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยที่เป็นภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม รวมทั้งราคารับซื้อสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ าต่อเนื่องมาหลายปีตามภาวะราคาตลาดโลก  
ในภาคการผลิต คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.0 – 6.1) จากแนวโน้มการขยายตัวของ
ภาคเกษตรและภาวะทางด้านราคารับซื้อข้าวคาดว่าจะปรับสูงขึ้นจากปี 2561 ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดและการบริหาร
จัดการของภาครัฐ รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคาดว่าสามารถขยายตัวได้  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัด
พิจิตร คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2562 จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 - 3.0) จากความเสี่ยงใน
การปรับเพ่ิมขึ้นของราคาพลังงาน 
 ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร ในปี  2562 

1. การเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนสามารถใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเม็ดเงินทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 

2. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ทั่วประเทศตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ส าหรับกองทุนประชารัฐเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยการขยายระยะเวลาด้านภาษีต่อเนื่องอีก 3 ปี 
รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/62 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ข้าวที่เป็นประชากรส่วนใหญ่  
 3. มาตรการด้านการเงินและการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในระยะเร่งด่วน 
ผ่านการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ าและการลดภาษีนิติบุคคลให้กับ SMEs และมาตรการด้านการเงินการคลังเพ่ือกระตุ้นภาค
อสังหาริมทรัพย์ผ่านการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจดจ านอง รวมถึงการให้สินเชื่อของ ธอส. โดยมีเงื่อนไขผ่อน
ปรนส าหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ต่ า 
 ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2562 ของจังหวัดพิจิตรที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 1. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร และปัญหาภัยแล้ง   ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร กระทบต่อรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรตามล าดับ  
 2. ความเสี่ยงด้านราคารับซื้อสินค้าเกษตรที่ยังไม่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อรายได้ของภาคเกษตร
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักของจังหวัด 
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 3. ความเสี่ยงด้านก าลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลงอันสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านรายได้ และสัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่
อยู่ในระดับสูง มีผลท าให้อ านาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่ าลง ภาระค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมา ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ ายาวนาน อาจส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นและระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น 
ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี 2561 และปี 2562 (ณ ธันวาคม 2561) 

 2559 2560 
2561e 2562 f  (ณ ธันวาคม 2561) 
เฉลี่ย เฉลี่ย ช่วง 

สมมติฐานหลัก 

สมมติฐานภายนอก 
1) ผลผลิตข้าว (รอ้ยละต่อปี) -0.4  -4.7  4.5  4.9  4.0 - 6.1 
2) ผลผลิตอ้อยโรงงาน (ร้อยละต่อปี) -13.9 2.5 7.5 6.3 5.5 – 8.0 
3) ราคาข้าวเฉลี่ย (บาท/ตัน) -74.9 306.9 11.0 11.8 10.0 – 13.0 
4) ราคาอ้อยโรงงานเฉลี่ย (บาท/ตัน) 6,505 6,131 6,352 6,917 6,860 – 6,987 
5) ภาษีมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรม(ร้อยละต่อปี) 751 973 1,047 1,131 1,120 – 1,141 
6) ปริมาณการใช้ไฟฟา้ภาคอุตสาหกรรม(ร้อยละต่อปี) 8.7 70.7 4.3 5.7 4.5 – 7.0 
7) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจากธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร (รอ้ยละตอ่ปี) 3.3 12.7 2.4 2.8 2.0 – 3.0 
8) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจากห้างสรรพสนิค้าในจังหวัด    (รอ้ยละต่อปี) 10.6 -19.1 4.6 6.2 5.0 – 8.0 
9) ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ร้อยละตอ่ปี) 48.4 -33.0 4.2 6.7 6.0 – 8.0 
10) จ านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม ่(ร้อยละต่อปี) -1.8 16.1 3.4 6.0 5.0 – 7.0 
11) สินเชื่อเพื่อการลงทุน = 30%ของสินเชื่อรวม(ล้านบาท) 11,652 13,922 14,270 14,741 14,699 – 14,841 
12) รถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์ (ร้อยละตอ่ปี) -2.7 37.5 -3.2 2.6 2.0 – 3.0 
13) รายจ่ายประจ ารัฐบาล (ล้านบาท) 4,789 3,891 4,016 4,361 4,257 – 4,417 

(ร้อยละต่อปี) 10.1 -18.7 3.2 8.6 6.0 – 10.0 

14) รายจ่ายลงทุนรัฐบาล (ลา้นบาท) 3,828 2,420 2,508 2,859 2,808 – 2,884 
(ร้อยละต่อปี) 35.1 -36.8 3.6 14.0 12.0 – 15.0 

ผลการประมาณการ      

1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) -2.5 -9.0 2.3 3.5 2.6 - 4.6 

2) อัตราการขยายตัวทางด้านอุปสงค์ (ร้อยละต่อปี) 16.7 -11.4 3.8 6.6 5.6 - 7.6 
3) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน    (ร้อยละตอ่ปี) 31.5 -19.4 5.9 8.2 7.3 - 9.5 
4) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน   (ร้อยละตอ่ปี) 3.8 6.8 2.5 3.5 3.1 - 4.2 
5) อัตราการขยายตัวของการใช้จา่ยภาครัฐบาล    (ร้อยละต่อปี) 19.2 -26.2 3.3 10.5 8.1 - 11.8 
6) อัตราการขยายตัวทางด้านอุปทาน (ร้อยละต่อปี) -0.4 -4.7 4.5 4.9 4.0 - 6.1 
7) อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม (ร้อยละต่อปี) -14.0 5.0 7.0 6.1 5.2 - 7.6 
8) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี) 4.5 3.4 3.6 4.2 3.3 - 5.2 
9) อัตราการขยายตัวของภาคบรกิาร (รอ้ยละต่อปี) 5.7 -11.5 3.5 4.4 3.5 - 5.5 
10) อัตราการขยายตวัของรายได้เกษตรกร (ร้อยละต่อปี) -8.9 6.8 13.8 16.1 14.0 - 18.9 
11) อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี) -0.5 -3.8 0.6 1.7 0.5 – 3.0 
12) จ านวนผู้มีงานท า (คน) 286,588 280,090 284,480 291,126  289,343 – 293,325  
เปลี่ยนแปลง (คน) -4,546 -11,044 4,390 6,646 9,253 – 13,235 
อัตราการวา่งงาน (ร้อยละของก าลังแรงงานรวม) 0.75 1.03 1.00 0.97 0.95 - 0.98 

e =Estimate: การประมาณการ f = Forecast: การพยากรณ์ 

   
 

ที่มา: กลุ่มงานก ากับและบริหารงานการคลัง 3 ส านักงานคลังจังหวัดพิจิตร 
 ปรับปรุง : 31 ธันวาคม 2561 
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สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร 

 1. ด้านอุปทาน ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4–5.4) 
ปรับเพ่ิมการคาดการณ์จากเดือนกันยายน 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 จากภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวร้อยละ 7.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5–8.0) เนื่องจากผลผลิตในปี 2561 คาดการณ์สูงขึ้นจากทั้ง
ผลผลิตข้าวและผลผลิตพืชไร่ที่เพาะปลูกทดแทนข้าวในบางพ้ืนที่ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลินาปีสูงขึ้น
ในช่วงปลายปี แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคารับซื้อข้าวโดยเฉลี่ยที่ยังไม่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างชัดเจนในด้าน
ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8–4.1) จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาคเกษตรประเภทโรงสีข้าว และอุตสาหกรรมบริการในภาคเกษตร ประเภทการเก็บรักษาเมล็ดพืช โกดังและท่าข้าวที่
ยังคงขยายตัวได้ และยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล รวมถึงภาคบริการ
คาดการณ์การขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4–4.4) จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวใน
จังหวัด ทั้งจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับประเทศจากนโยบายรัฐบาลและการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด
โดยก าหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย รวมทั้งการจัดงานในช่วงเทศกาลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและโบราณสถานที่ส าคัญของจังหวัดล้วนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น  

 1.1 ปริมาณผลผลิตข้าวเฉลี่ยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อย
ละ 6.0 – 8.5) เนื่องจากคาดว่าภาพรวมผลผลิตในการปีการผลิต 2561 ผลผลิตจะเพ่ิมจากปี 2560 เนื่องจาก
ปริมาณน้ าฝนที่สูงในปี 2560 ท าให้มีน้ าต้นทุนสะสมไว้สูงเพ่ือใช้ในปี 2561 ส่งผลต่อการส่งน้ าในเขตพ้ืนที่
ชลประทานดีกว่าปีที่ผ่านมา  รวมทั้งในปี 2561 ไม่ประสบภัยแล้งในระดับรุนแรง ประกอบกับแรงจูงใจจาก
มาตรการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 
2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2560/61ของรัฐบาล  ส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดยังคงเพาะปลูกข้าวเป็นพืชหลัก
ต่อไป ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2562 จะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปี 2561 เนื่องจาก
นโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ทดแทนการผลิตข้าว ท าให้เกษตรกรบางส่วนหันไป
ปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนทดแทนข้าวจากปัจจัยด้านราคารับซื้อข้าวไม่จูงใจในการเพาะปลูก รวมทั้งการปลูกพืชใช้น้ าน้อยใน
ฤดูแล้งทดแทนข้าวนาปรัง ประกอบกับภัยธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อการผลิตในภาคเกษตรที่อาจเกิดข้ึน
ได้ทั้งจากภัยแล้งและน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร  ทางด้านราคารับซื้อข้าวคาดว่าจะปรับสูงขึ้นจากปี 2561 ตาม
แนวโน้มความต้องการของตลาด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพผลผลิตข้าวเฉลี่ย(%yoy) 
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ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร 

 

1.2 ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 
10.0 – 12.0)  เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนได้หันไปปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืนเพ่ือทดแทนการผลิตข้าว จากภาวะการตกต่ าของราคา
รับซื้อเป็นส าคัญ และคาดว่าในปี 2562 ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานจะปรับเพ่ิมขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกับปีปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมด้านอุตสาหกรรม คาดว่าในปี 2561 จะมีอัตราขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี (โดยมี
ช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 2.0-3.0) จากการผลิตและการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร แม้ว่า
จะมีปัจจัยเสี่ยงจากราคารับซื้อผลผลิตที่ทรงตัวในระดับต่ า แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตของอุตสาหกรรมการ
ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ซึ่งในปี 2562 ยังคงคาดการณ์แนวโน้มว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 ตามปริมาณผลผลิตข้าว
และพืชไร่ที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึน และกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการภาครัฐที่ด าเนินการต่อเนื่องเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมคาดว่าในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.3 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 4.0-5.0) จากการผลิตและการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากผลผลิต
ภาคเกษตร      และอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงจากราคารับซื้อผลผลิตที่ทรง
ตัวในระดับต่ า        ที่อาจส่งผลต่อการรับซื้อและการแปรรูปของอุตสาหกรรม แต่เกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนพันธุ์

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร  

ภาพปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน (%yoy) 

 

แผนภาพแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิมด้านอุตสาหกรรม (%yoy) 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.สรรพากรพ้ืนที่พิจติร  

 

 

%yoy 
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ข้าวโดยการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิมากข้ึนเพ่ือให้ได้ราคารับซื้อสูงขึ้น แม้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าการเพาะปลูกข้าวขาว 
โดยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องในปี 2562  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1.5 ยอดภาษีมูลค่าเพ่ิมของห้างสรรพสินค้าในจังหวัด คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์
อยู่ที่ร้อยละ 3.0 – 6.0) ส่วนหนึ่งจากการเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดในช่วงต้นปี 2561 ส่งผลให้ดึง
ก าลังซื้อ  ของผู้บริโภคบางส่วนจากการไปบริโภคในจังหวัดข้างเคียง และแรงกระตุ้นยอดขายของภาคเอกชนในช่วง
เทศกาล รวมถึงการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐจะช่วยพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าได้ในระดับ
หนึ่ง อาทิ มาตรการที่ออกมาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มใช้ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 เป็นต้นมาเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระดับรากหญ้าและเพ่ิมยอดขายของ
ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดที่ร่วมโครงการธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์  แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงใน
ด้านรายได้ภาคเกษตรจากผลกระทบด้านราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการ
ขาดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้บริโภคยังคงกดดันการใช้จ่ายของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  และคาดว่าในปี 2562 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมจะเพ่ิมสูงขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กลับมาหลังการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลให้ยอดภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสามารถขยายตัวได้ในปี 2562 ที่   ร้อยละ 6.2 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 ท่ีมา : ข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดพิจิตรและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน 

 

แผนภาพแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิมห้างสรรพสินค้าในจังหวัด (%yoy) 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.สรรพากรพ้ืนที่พิจติร  

 

แผนภาพแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 
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 1.6 ยอดภาษีมูลค่าเพ่ิมภาคโรงแรมและภัตตาคาร ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1.0-3.0) จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการบูรณะฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด รวมถึงนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับจังหวัดโดย
ก าหนดให้      ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย และคาดว่าในปี 2562 ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมจะเพ่ิมสูงขึ้นตามการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดต่อเนื่องจาก
ปี 2561 อาทิ การจัดงานสมโภชหลวงพ่อเพชร การจัดงานแข่งขันเรือยาว เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ยอดภาษีมูลค่าเพ่ิม
ภาคโรงแรมและภัตตาคารในจังหวัดสามารถสามารถขยายตัวได้ในปี 2562 อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.8 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4 - 5.1) โดยทรงการคาดการณ์
เท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา จากด้านการใช้จ่ายของภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 - 5.4) ตาม
การปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับผล
การเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2561 แต่ยังมีปัจจัยบวกส าคัญจากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 4.6 – 6.9) โดยได้รับการอุดหนุนจากนโยบายรัฐบาลตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 และโครงการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ภาคประชาชน ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
บริโภคภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดยังคงผูกติดกับรายได้ของภาคเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคหลักของจังหวัดที่ยังคงมีความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ าต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า  ด้านการลงทุน
ภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 – 3.6) ซึ่งการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดจะเริ่มฟ้ืน
ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและนโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะต่อไป แต่อย่างไรก็ตามยัง
มีปัจจัยบวกจากการลงทุนของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการรายย่อยได้อีกทางหนึ่ง  

2.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิม คาดว่าในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0–5.0)    โดย
การบริโภคในจังหวัดเริ่มมีสัญญาณการฟ้ืนตัวจากการได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง อาทิโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อแก่ประชาชน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวและเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และในปี 2562 คาดว่าภาพรวมของภาคการค้าใน
จังหวัดจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 ตามแนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป 

 
 

 
 

 

แผนภาพแสดงยอดภาษีมูลค่าเพ่ิมภาคโรงแรมและภัตตาคาร(%yoy) 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.สรรพากรพ้ืนที่พิจติร 

แผนภาพแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิม(%yoy) 
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2.2 จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่คาดว่าในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.4  
(โดยมีช่วงคาดการณอ์ยู่ที่ร้อยละ 2.0 - 5.0) จากกลุ่มคนมีรายได้ประจ าและภาคธุรกิจที่ยังพอมีก าลังซื้อเหลืออยู่และปัจจัย
สนับสนุนเพ่ิมเติมจากการลดลงของข้อจ ากัดจากมาตรการรถยนต์คันแรกและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งมีส่วนสนับสนุน
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนให้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวการณ์ขาดก าลังซื้อในกลุ่ม
ประชากรภาคเกษตร ท าให้ประชาชนยังคงระมัดระวังในการจ่ายเงินซื้อสินค้าคงทน โดยในปี 2562 คาดว่าจะมีการ
ขยายตัวของการใช้จ่ายเพ่ือการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นจาก 2561 ที่ร้อยละ 6.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 สินเชื่อเพ่ือการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดพิจิตร คาดว่าในปี 2561 สถาบันการเงินในจังหวัด
จะขยายสินเชื่อได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย
บวกจากนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ SMEs และการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นภาษี
เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ าจะช่วยให้ต้นทุนการด าเนินธุรกิจ
อยู่ในระดับที่เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชนได้ ประกอบกับการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผ่านรูปแบบ
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ โดยคาดว่าจะมีสินเชื่อเพ่ือการลงทุนคงค้าง ณ สิ้นปี 2561 เป็น
จ านวน 14,270 ล้านบาท (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 14,062 – 14,410 ล้านบาท) และคาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ในปี 2562 ตามระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ 

 
 

 
 
 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.สรรพากรพ้ืนที่พิจติร  

 

แผนภาพแสดงจ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทีจ่ดทะเบียนใหม่(%yoy) 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.ขนส่งจังหวัดพิจิตร  

แผนภาพสินเชื่อเพ่ือการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดพิจิตร(ล้านบาท) 
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2.4 จ านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์ คาดว่าในปี 2561 หดตัวร้อยละ -3.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่  -5.0–(-
2.0) จากสถานการณ์ด้านรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก ไม่มีแนวโน้มการปรับสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพตั้งแต่ต้นปี จาก
ภาวะด้านราคารับซื้อที่ยังไม่ปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าคงทน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมในจังหวัดที่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง  ส่งผลให้ประชาชนยังคงระมัดระวังการจับจ่ายและชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้าคงทน แต่
อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกจากการลดลงของข้อจ ากัดจากมาตรการรถยนต์คันแรก รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆ  มีการเปิดตัวจ าหน่าย
รถยนต์รุ่นใหม่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการซื้อจากผู้บริโภคบางส่วนที่ไม่ใช่ภาคเกษตรได้  
ซึ่งคาดว่าในปี 2562 ยอดขายรถยนต์ที่ใช้ในการพาณิชย์จะสามารถขยายตัวได้จากปีปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เนื่องจากแนวโน้ม
การขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรและภาคการลงทุนในจังหวัด รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักทุนที่มีแนวโน้มปรับ
เพ่ิมขึ้นหลังการเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 การใช้จ่ายของภาครัฐในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 
2.0-5.4) การคาดการณ์เท่ากับเดือนกันยายน 2561 เนื่องจากการปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2561 ตามยอดเงิน
จัดสรรงบประจ าภาพรวมลดลงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเข้าสู่ระบบการจ่ายตรง
เงินเดือนของส่วนราชการบางแห่ง ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประจ าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจประเภทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลที่เบิกจ่ายผ่าน
คลังจังหวัดลดต่ าลงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามยังมีการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณประเภท
โครงการก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายในหน่วยงานที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของโครงการ
ในบางหน่วยงานจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจจังหวัดในปี 2561 นี้ได้  โดยในปี 2562 ยอดการ
เบิกจ่ายงบประมาณมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ปี 2562  

  
 
 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธ.ก.ส., ธ.ออมสิน 

แผนภาพแสดงจ านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์(%yoy) 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.ขนส่งจังหวัดพิจิตร  

 

 

แผนภาพแสดงรายจ่ายประจ ารัฐบาล(%yoy) 

 

แผนภาพแสดงรายจ่ายลงทุนรัฐบาล(%yoy) 
%yoy %yoy 
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ผลการเบิกจ่าย (รวม) เป้าหมาย

 

 
 
 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไว้ที่ร้อยละ 100 ของวงเงิน
งบประมาณในภาพรวม และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ที่ร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณงบลงทุนและ
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม(ร้อยละ) งบลงทุน(ร้อยละ) 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 32 20 
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 54 45 
ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 77 65 
ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 100 100 

 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายจ่ายรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ทั้งสิ้น 3,499.76 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ -8.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 89.4 ของวงเงินงบประมาณจัดสรรใน
ภาพรวม ต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 96 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม โดยรายจ่ายประจ า
สามารถเบิกจ่ายได้ 1,549.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการ
เบิกจ่ายที่ร้อยละ 98.4 ของวงเงินงบประจ า ส าหรับรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 1,949.82 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 14.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 83.4 ของวงเงินงบลงทุน ต่ ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 88 ของวงเงินงบลงทุน 

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

ท่ีมา รวบรวมโดย สนง.คลังจังหวัดพิจิตร  
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กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย

สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านรายได้เกษตรกรในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 13.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 10.9-

16.2)  จากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข้าว โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีพันธุ์หอมมะลิในช่วงปลายปี โดยปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.5 และราคาสินค้าภาคเกษตรปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 

3.1 ราคาข้าวในจังหวัดพิจิตร คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,352 บาทต่อตันในปี 2561 ปรับสูงขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 และคาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นในปี 2562 ตามแนวโน้มราคาตลาด 

    
 

 
 
 

 
 

 
 

3.2 ราคาอ้อยโรงงานในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.6 ต่อปี โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 1,047 บาท ตาม
แนวโน้มปริมาณความต้องการอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานน้ าตาล และคาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในปี 2562 

 

แผนภาพแสดงราคาข้าวเฉลี่ยในจังหวัดพิจิตร(บาทต่อตัน) 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร  

 

แผนภาพแสดงราคาอ้อยโรงงานเฉลี่ยในจังหวัดพิจิตร(บาทต่อตัน) 
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ผลการเบิกจ่ายลงทุน  

ร้อยละ 
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4. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตรคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 0.6   

(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.2-2.0) ซึ่งปรับเพ่ิมเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา และในปี 2562 คาfการณ์การขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ 1.7 จากภาวะเงินเฟ้อในจังหวัดอาจจะสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาตามความเสี่ยงของราคาพลังงาน จะส่งผล
สืบเนื่องให้ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ในด้านการจ้างงานในปี 2561 คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 4,390 คน ณ สิ้นปี 
2561 คาดว่าจะมีจ านวนการจ้างงานทั้งสิ้น 284,480 คน และอัตราการว่างงานในปีนี้คาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 
ส าหรับในปี 2562 คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในจังหวัด โดยอัตราการว่างงาน
คาดว่าจะลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 0.97  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.สถิติจังหวัดพิจิตร  

 
ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต  2 

 

แผนภาพแสดงอัตราเงินเฟ้อ(ร้อยละต่อปี) 

ท่ีมา : ข้อมูลจาก สนง.พาณิชย์จังหวัดพิจติร  

 

แผนภาพแสดงด้านการจ้างงาน(ราย) 
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 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาจังหวัดพิจิตร ในปี 2559 พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจ าปีของจังหวัดพิจิตร สาขาการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 39.32 สาขาอ่ืน ๆ มีสัดส่วน
ร้อยละ 36.78  สาขาการค้า มีสัดส่วนร้อยละ 15.01 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 8.41 และ
สาขาท่องเที่ยว อีกร้อยละ 0.47 รายละเอียดแสดงดังแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตร ในปี 2559 ณ ราคาประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : ข้อมูลเชิงบูรณาการ จากแผนพฒันาจังหวัด สนง.จังหวัดพิจิตร  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 2558 มีมูลค่า 43,524 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าลดลงจากมูลค่าอยู่ที่ 47,670 ล้านบาท เท่ากับ 4,146 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมงมากที่สุด โดยมีมูลค่า 18,715 ล้านบาท รองลงมา ได้แก ่สาขาการขายส่ง การ
ขายปลีก การซ่อมแซม โดยมีมูลค่า 6,097 ล้านบาท และอันดับที่ ๓ สาขาการศึกษา โดยมีมูลค่า 3,317 ล้านบาท 
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 78,367 บาท /คน/ ปี รายละเอียดดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2557 - 2559p 
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ท่ีมา : ข้อมูลเชิงบูรณาการ จากแผนพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดพิจิตร  
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ส่วนท่ี ๓ 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรม 

 

๓.๑ ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 
 จังหวัดพิจิตร มีเนื้อทีส่่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี มีเนื้อที่สูงถึง 1.64 ล้านไร่ หรือมี
สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้ให้ความส าคัญในเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพ และเมื่อน ามาเชื่อมโยงแนวคิดต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า จะพบว่า ภาคเกษตร(ต้นน้ า) มีวัตถุดิบข้าวเปลือก ที่สนับสนุน
เชื่อมโยงสู่(กลางน้ า)ภาคการผลิต/แปรรูป/พัฒนา/ต่อยอด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง  ๆเช่น การตรวจสอบ
คุณภาพ น้ าหนัก ความชื้นเข้าสู่กระบวนการอบ การแปรรูปเข้าสู่กระบวนการ สี/ฝัด/ขัดข้าว การเก็บรักษาและจ าหน่าย เช่น การ
บรรจุ การจัดเก็บ การยกระดับสถานประกอบการในเรื่องมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสนับสนุนสู่การตลาด(ปลาย
น้ า) ในประเทศและต่างประเทศ  
 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนทีจ่ังหวัดพิจิตร ณ 31 ธ.ค. 2561 มีโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 687 โรงงาน เงินลงทุนรวม 22,860.78 ล้านบาท คนงานรวม 9,596 คน และส่วนใหญ่โรงงานกระจายตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เขตอ าเภอเมือง และเขตอ าเภอตะพานหิน รวมถึง 270 โรงงาน  รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 

จ าพวก 
จ านวน (โรงงาน) เงินลงทนุ (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

ธ.ค. 
2560 

ธ.ค. 
2561 

เพิ่มขึ้น/-ลดลง ธ.ค. 
2560 

ธ.ค. 
2561 

เพิ่มขึ้น/-ลดลง ธ.ค. 
2560 

ธ.ค. 
2561 

เพิ่มขึ้น/-ลดลง 
โรงงาน  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 92 92          -             -    14.07 14.07 0          -    224 224     -           -    
2 159 163 4    2.52  237.1 262.88 25.78  10.87  761 782 21  2.76  
3 419 432 13    3.10  22,406.07 22,583.83 177.756    0.79  8,460 8,590 130  1.54  

รวม 670 687 17    2.54  22,657.24   22,860.78  203.54   0.90  9,445   9,596  151  1.60  
  
  

ล าดับ อ าเภอ จ านวนโรงงาน  สัดส่วน (ร้อยละ)  หมายเหตุ 

1 เมืองพิจิตร 157              22.85       จังหวัดพิจิตร มีนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 1 แห่ง 
คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตร 
ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 97 -99 ของทางหลวง
หมายเลข 117 สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม 
**อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,088 ไร่ ใน
ปัจจุบันมีจ านวนผู้ประกอบการมาลงทุนในพื้นที่ รวม 
18 โรงงาน คนงานรวม 300 คน  
ที่มา : นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตร 

2 ตะพานหิน 113              16.45  

3 บางมูลนาก 62                9.02  

4 ทับคล้อ 63                9.17  

5 โพทะเล 54                7.86  

6 **วชิรบารม ี 55                8.01  

7 สากเหล็ก 41                5.97  

8 บึงนาราง 38                5.53  

9 สามง่าม 32                4.66  

10 โพธิ์ประทบัช้าง 30                4.37  

11 ดงเจริญ 22                3.20  

12 วังทรายพูน 20                2.91  

รวม 687            100.00   

หมายเหตุ :  ตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดจ าพวกโรงงาน ดังนี้  โรงงานจ าพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้
ประกอบกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง  โรงงานจ าพวกท่ี 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดเช่นกนั และเมื่อจะเริ่มประกอบกจิการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ทราบกอ่น โรงงานจ าพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รบัใบอนุญาตก่อนจงึจะ
ตั้งโรงงานได ้  (การช าระค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3 ต้องช าระค่าธรรมเนยีมรายปีตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปีเมื่อถึงวันครบก าหนดวนัเริม่ประกอบกิจการโรงงานในปีถัดไป ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้า
ต่อเดือน ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/hawk/form/d7.html ) 

http://www.diw.go.th/hawk/form/d7.html
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 อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตร  

 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่จ านวนมาก คือ อุตสาหกรรมการสีข้าว/ฝัดข้าว/ขัดข้าว มีจ านวน
โรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่มากที่สุด จ านวน 126 โรงงาน หรือมีสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัมหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์  
จ านวน 77 โรงงาน และอุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานฯ จ านวน 
65 โรงงาน หรือมีสัดส่วนร้อยละ 11.21 และ 9.46 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทโรงงาน 
จ านวน 

(โรงงาน) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 9(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 126 18.34  

2 58(1) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอร์ 77 11.21  

3 95(1) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกลา่ว 65 9.46  

4 66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว ์ 46 6.70  

5 64(13) การกลึง เจาะ ควา้น กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป 28 4.08  

รวมจ านวนโรงงาน ทุกประเภทโรงงาน 687 100.00  

 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยกเว้นที่
ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า มีเงินลงทุนรวม 3,531.00 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 15.58 ของเงินลงทุนรวมทั้งหมด รองลงมา 
คือ อุตสาหกรรมการสีข้าว/ฝัดข้าว/ขัดข้าว เงินลงทุนรวม 3,440.64 ล้านบาท และอุตสาหกรรมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 
เงินลงทุน 3,085.75 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 15.19 และ 13.62 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 
ล าดับ ประเภทโรงงาน 

เงินทุนรวม 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 88(1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า 3,531.00 15.58  
2 9(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 3,440.64 15.19  
3 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 3,085.75 13.62  
4 15(1) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ 482.41 2.13  
5 58(1) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอร์ 470.19 2.08  

รวมมูลค่าเงินลงทุน ทุกประเภทโรงงาน 22,657.24 100.00  

  ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนงานจ านวนมาก คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า มีเงินลงทุนรวม 3,531.00 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 15.58 ของเงินลงทุน
รวมทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการสีข้าว/ฝัดข้าว/ขัดข้าว เงินลงทุนรวม 3,440.64 ล้านบาท และอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เงินลงทุน 3,085.75 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 15.19 และ 13.62 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทโรงงาน 
คนงาน
(คน) 

 สัดส่วน 
(ร้อยละ)  

1 33 โรงงานผลติรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอดัเข้ารูป 2,235 23.29  

2 28(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หกูระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ 2,111 22.00  

3 9(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 984 10.25  

4 58(1) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอร์ 613 6.39  

5 95(1) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกลา่ว 304 3.17  

รวมจ านวนคนงาน ทุกประเภทโรงงาน 9,596 100.00  
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาอุตสาหกรรม จากการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด
พิจิตร ในป ีพ.ศ. ๒๕58 (button up) สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 ๑) มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี ของสาขาการผลิตอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ในปี ๒๕58 เท่ากับ ๓,๕๔๔ 
ล้านบาท ลดลงจาก ๔,๒๕๗ ล้านบาท ในปี ๒๕58 เท่ากับ ๗๑๓ ล้านบาท  

๒) โครงสร้างการผลิต สาขาอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพิจิตร ในปี ๒๕58 พิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีสัดส่วนร้อยละ ๘๖.๙ (โรงสีข้าว 
ร้อยละ ๗๖.๘ การฆ่าสัตว์ ร้อยละ ๘.๑ และอ่ืนๆ ร้อยละ ๒) หมวดผลิตภัณฑ์ จากแร่อโลหะ มีสัดส่วนร้อยละ ๑.๗ 
(คอนกรีตร้อยละ ๐.๘ ยิปซั่มร้อยละ ๐.๗ และอิฐ ร้อยละ ๐.๑ ) หมวดการผลิตเครื่องแต่งกาย มีสัดส่วนร้อยละ ๔.๘ 
หมวดการผลิตสินค้า OTOP มีสัดส่วนร้อยละ ๓.๕ หมวดเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี มีสัดส่วนร้อยละ ๐.๘ และ
หมวดการผลิตอ่ืนๆ มีสัดส่วนร้อยละ ๒.๒ รายละเอียดตามภาพแสดงสัดส่วนโครงสร้างการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 
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๓.๒ การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด         
   ๓.๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  

จุดแข็ง-Strengths 
๑) เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญหลากหลาย เช่น ข้าว มะม่วง ส้มโอ มะปราง เอ้ือต่อการน าไปพัฒนาและ
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรม  
2) มีแหล่งน้ าที่เอ้ือต่อการลงทุน การผลิต การค้าในพื้นที่ 
3) มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและที่เกี่ยวเนื่องเพียงพอ สามารถรองรับวัตถุดิบทาง
การเกษตรได ้เช่น โรงอบข้าว โรงสีข้าว โรงกล้วยตาก เป็นต้น 
4) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ เช่น บึงสีไฟ วัดท่าหลวง วัดบางคลาน (วัด
หลวงพ่อเงิน) วัดโพธิ์ประทับช้าง,ศาลพระเจ้าเสือ,วัดสุขุมาราม (วัดพระนอน) อ าเภอบางมูลนาก โบสถ์หลวงพ่อโต
,ตักบาตรรับอรุณ ทุ่งดอกกระเจียว อ าเภอทับคล้อ สถานีรถไฟพิจิตร ตลาดย่านเก่าวังกรด การแข่งขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพ่ือเชื่อมโยงสู่การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จุดอ่อน-Weaknesses  
๑) กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปและการผลิตทางการเกษตรยังขาดความต่อเนื่อง เช่น 
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่มีน้อย ไม่มีผู้สืบทอดทักษะในการประกอบกิจการ เป็นต้น 
2) ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม เช่น การบันทึกข้อมูล
เพ่ือจัดการกากอุตสาหกรรม การติดต่อช าระค่าธรรมเนียม การต่ออายุ เป็นต้น  
๓) นักลงทุนยังไม่ม่ันใจในการลงทุนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมในจังหวัด เช่น เส้นทางคมนาคมการขนส่ง ยังไม่เอ้ือ
ต่อการลงทุน เงื่อนไขของกฎหมายด้านผังเหมือง เป็นต้น 
4) แรงงานขาดความรู้ทักษะ และยังไม่ปรับตัวหรือพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมในอนาคต และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่มุ่งยกระดับสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

 
๓.๑.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

โอกาส-Opportunities  
1) กระทรวงอุตสาหกรรมนโยบายปรับปรุงระบบงานด้าน IT เพ่ือรองรับการบริการส าหรับผู้ประกอบการและ
ประชาชน เช่น จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรในพ้ืนที่ (ITC) เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าทาง
ธุรกิจ เปิดช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมออนไลน์ด้วย QR Code  เป็นต้น 
2) มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตรที่เอ้ือต่อการลงทุน  
3) มีเครือข่าย Risimap จังหวัดพิจิตร  ช่วยในการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เช่น การร่วมประชุมพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลืออนุมัติเงินทุนให้กับ SME ตลอดจนด้านอ่ืนๆ เป็นต้น 

อุปสรรค-Threats 
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๑) ขาดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ 
๒) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
3) พื้นที่จังหวัดพิจิตรเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 
 
 
 
๓.๑.๓ TOWS Matrix 
         ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง(S) 
- เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญหลากหลาย เช่น 
ข้าว มะม่วง ส้มโอ มะปราง เอื้อต่อการน าไปพัฒนาและ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรม  
- มีแหล่งน้ าที่เอื้อต่อการลงทุน การผลิต การค้าในพื้นที่ 
- มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
และที่เกี่ยวเนื่องเพียงพอ สามารถรองรับวัตถุดิบทาง
การเกษตรได้ เช่น โรงอบข้าว โรงสีข้าว โรงกล้วยตาก 
เป็นต้น 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี
ที่น่าสนใจ เช่น บึงสีไฟ วัดท่าหลวง วัดบางคลาน (วัด
หลวงพ่อเงิน) วัดโพธิ์ประทับช้าง,ศาลพระเจ้าเสือ,วัดสุขุ
มาราม (วัดพระนอน) อ าเภอบางมูลนาก โบสถ์หลวงพ่อ
โต,ตักบาตรรับอรุณ ทุ่งดอกกระเจียว อ าเภอทับคล้อ 
สถานีรถไฟพิจิตร ตลาดย่านเก่าวังกรด การแข่งขันเรือ
ยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงสู่
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

จุดอ่อน(W) 
- กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแปรรูปและการผลิตทางการเกษตรยังขาด
ความต่อเนื่อง เช่น บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มี
น้อย ไม่มีผู้สืบทอดทักษะในการประกอบกิจการ 
เป็นต้น 
- ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ปรับตัวสู่การใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดการข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 
เช่ น  ก า รบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ก า ร ก า ก
อุตสาหกรรม การติดต่อช าระค่าธรรมเนียม การ
ต่ออายุ เป็นต้น  
- นักลงทุนยังไม่มั่นใจในการลงทุนในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมในจังหวัด เช่น เส้นทางคมนาคมการ
ขนส่ ง ยั งไม่ เอื้ อต่อการลงทุน  เง่ือน ไขของ
กฎหมายด้านผังเหมือง เป็นต้น 
- แรงงานขาดความรู้ทักษะ และยังไม่ปรับตัวหรือ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมใน
อนาคต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มุ่งยกระดับ
สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โอกาส(O) 
- กระทรวงอุตสาหกรรมนโยบายปรับปรุง
ระบบงานด้าน IT เพื่ อรองรับการบริการ
ส าหรับผู้ประกอบการและประชาชน เช่น 
จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตรในพื้นที่  (ITC) เพื่อให้ค าปรึกษา
แนะน าทางธุรกิ จ  เปิดช่องทางการช าระ
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ด้วย QR Code เป็นต้น 
- มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร 
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรท่ีเอื้อต่อการลงทุน  
- มีเครือข่าย Risimap จังหวัดพิจิตร  ช่วยใน
การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทาง
การเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น 
การร่วมประชุมพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือ
อนุมัติเงินทุนให้กับ SME ตลอดจนด้านอื่นๆ 
เป็นต้น 

SO 
๑.ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรแบบครบวงจร 
๒. ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนและ
อุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
๓.บูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 
4.ส่งเสริม young smart และ Startup ร่วมกระบวน
แปรรูปสินค้าเกษตร 
5.สนับสนุนการน าวัตถุดิบทางการเกษตรมาสู่การผลิต
พลังงานทดแทน 
6.สนับสนุนการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิต 
7.ส่งเสริม/สนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว  
8. ส่งเสริมและสนับสนุน โรงสีชุมชน และโรงสีขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้มีสินค้าแปรรูป 

WO 
๑ .ส่ งเส ริมการบู รณ าการน า งาน วิจั ย และ
นวัตกรรมใหม่ๆ สู่การผลิตสินค้าเกษตร 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมสร้างภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ภาคอุตสาหกรรม 
 3. การบูรณาการพัฒนาแรงงานเตรียมคนเข้าสู่
แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 

อุปสรรค(T) 
- ขาดการวิจั ยและพั ฒ น าอ งค์ความรู้ที่
เหมาะสมส าหรับพื้นที่ 
- เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อยังไม่
เอื้ ออ านวยต่ อการลงทุ น ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม 
- พื้นที่ จังหวัดพิจิตรเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 

ST 
๑ . ก า รบู รณ า อ ง ค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ เท ค โน โล ยี กั บ
สถาบันการศึกษาหรือเชื่อมโยงหน่วยงาน/องค์กร ที่มี
การพัฒนาองค์ความรู้ น าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนา 
๒. มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ลงทุนภาครัฐ 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเพื่ อป้องกันปัญหาภั ย

WT 
1ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กับสถาบันการศึกษาหรือเชื่อมโยงหน่วยงาน/
องค์กร ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ น าไปสู่การ
ส่งเสริมและพัฒนา 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่ งเน้นการ
ส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ 
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ธรรมชาติ 
4.พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง ในการผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
5.ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรอุตสาหกรรมให้
เหมาะสมกับพื้นที่ Zoning 
6.มีการจัดระบบสารสนเทศด้านข้อมูลข่าวสารและการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

3.ส่งเสริมให้มีการสร้างระบบป้องกันและเตือน
ภัยจากธรรมชาติ 
-ส่งเสริม/สนับสนุนบูรณการ การมีงานท า และ
ลดช่องว่างทางสังคม 
 

 
 
 
๓.๑.๔.ความคาดหวังของผู้รับบริการ  

จากการวิเคราะห์และประเมินผลสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยการท า SWOT Analysis ท าให้
สามารถสรุปภาพรวมและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ได้แก่ 

๑.  สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตร มีความพร้อมด้านพ้ืนที่ในการลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรมรองรับในการ
ลงทุน มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่พร้อมจะแปรรูปหลากหลาย เช่น ข้าว พืช ผัก ผลไม้ มีโรงงาน ได้แก่ โรงสีข้าว 
กลุ่ม SMEs ที่พร้อมรองรับผลผลิตมีแรงงานในวัยท างาน  

๒. มีการด าเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาและผลักดัน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs  วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่ม OTOP ในจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

๓. ผู้ประกอบการยังไม่กล้าลงทุน เนื่องจาก ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และระบบสินเชื่อที่ยังไม่เอ้ือต่อการลงทุน 
เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าท าให้ราษฎรมีรายได้ลดลง การบริโภคสินค้าต่างๆ ก็ลดลง การลงทุนต้องใช้เงินทุนสูงซึ่ง
ระบบสินเชื่อยังไม่เอ้ืออ านวยในการลงทุน  

๔. แรงงานในวัยท างานนิยมออกนอกพ้ืนที่  เพ่ือไปท างานในจังหวัดอ่ืนๆ ปัญหาด้านภัยคุกคามจาก
ผู้ประกอบการทางการค้าจากจังหวัดใกล้เคียงที่นิยมมาท าการตลาดที่จังหวัดพิจิตร เพราะเป็นจังหวัดใกล้เคียง ระยะ
ไม่ห่างใกล้ ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ไม่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้  

๕. ปัญหาอุทกภัย เนื่องจากจังหวัดพิจิตรเกิดปัญหาน้ าท่วมหนักทุกปี ท าให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุนในเขต
จังหวัดพิจิตร หากมีการจัดการระบบป้องกันปัญหาน้ าท่วมจะช่วยลดปัญหาอุทกภัยและสร้างแรงจูงใจในการลงทุน
ของผู้ประกอบการ 

๖. ไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท าให้งานสนับสนุนการวิจัยภาคการเกษตรอุตสาหกรรมมีจ ากัด อีก
ทั้งมีก าลังซื้อน้อยเม่ือเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงท่ีมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๗. ปัจจุบันปัญหาในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วน
ใหญ่ยังนิยมท างานในพ้ืนที่ใกล้เคียง และปัญหาด้านผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอีกทั้งไม่มี
เทคโนโลยีที่จะรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ จังหวัดพิจิตรมีความพร้อมทางด้านพืชผลทางการเกษตร 
เช่น ผัก ผลไม้ จ านวนมาก แต่ตลาดรับซื้อมีน้อย ซึ่งจังหวัดมีทิศทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพืชทางการเกษตร เป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตร หรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจะสามารถช่วยให้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรม SMEs จ านวนมาก 
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ส่วนที่ ๔ 

ข้อมูลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิจติร  
(ทบทวน ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 

๔.๑ วิสัยทัศน์  
 เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
 

๔.๒ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

 พันธกิจ  
 (๑) จัดท า แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดสู่ความยั่งยืน 
          (๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (Advise) 
          (๓) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
          (๔) ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย  
          (๕) สนับสนุนข้อมูล การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด (Support) 
          (๖) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน 
  

 ค่านิยม   
  “ASIA” 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม และบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

สารสนเทศภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ :  1. จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิจิตร 
 2. สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 

 3. ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาสู่ความยั่งยืนยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการ และบูรณาการเพ่ือเพ่ิมนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้าเกษตร 

 4. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
มีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิจิตร แผน ๑ ๑ ๑ ๑ 
มีฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจ
ระดับจังหวัด 

รายงาน 19 19 19 19 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
ได้รับค าปรึกษาแนะน า/ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 

ราย 722 722 722 722 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)  ผลิตภัณฑ์ 35 35 35 35 
ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต ราย 50 50 50 50 
มีกองทุนพัฒนาประชารัฐประจ าจังหวัด กองทุน 1 1 1 1 
มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (เชิงบุรณาการ) แห่ง 1 1 1 1 
สถานประกอบการแปรรูปสินค้าการเกษตรขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน ได้รับพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
การรับรองระบบมาตรฐานสากล 

แห่ง - 8 8 8 

ผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

ราย 2 2 2 2 

 

กลยุทธ์ โครงการ ที่จะด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีงบประมาณที่จะด าเนนิการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑. บูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒ .  พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  
แ ล ะ ก ลุ่ ม  OTOP สู่ ก า ร ผ ลิ ต
สินค้าออกจ าหน่ายได้อย่างยั่งยืน 
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แ ข่ งขั น ให้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่
เกื้อหนุนต่อการลงทุน 
 

โครงการที่สอจ.พจ.ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง 
๑. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
2. โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้น าเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
4 .โครงการด า เนิ น งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
5.โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) 
6.โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 
7 .โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ห มู่ บ้ า น
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV ) 
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กลยุทธ์ โครงการ ที่จะด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสรมิสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีงบประมาณที่จะด าเนนิการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑. บูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒ .  พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่ม OTOP ผลิตสินค้าออก
จ าหน่ายได้อย่างยั่งยืน 
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แ ข่ งขั น ให้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่
เกื้อหนุนต่อการลงทุน 
 

โค ร งก า รที่ ส อ จ .พ จ . ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 
1.โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือ ค่าใช้จ่าในการเสริมสร้าง
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต อั จ ฉ ริ ย ะ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร งบประมาณรวม 
3.960 ล้านบาท (*งบภาคเหนือตอนล่าง 
ปีงบประมาณ 2562 โดยมี สอจ.พิษณุโลก
เป็นเจ้าภาพ และสอจ.ในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 8 จังหวัด ร่วมบูรณาการด าเนินงาน
ในเชิงพื้นที่ จังหวัดละ  0.025 ล้านบาท) 
2.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 (** งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2ปีงบประมาณ 2563 โดยมี สอจ.พิจิตร เป็นเจ้าภาพ 
และมี สอจ.ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ร่วม
บูรณาการด าเนินงาน) 

3.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรจังหวัดพิจิตร (***งบพัฒนา
จังหวัด ปีงบประมาณ 2563 Y2) 

4.โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
วิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ *** (งบพัฒนา
จังหวัด ปีงบประมาณ 2563 Y2) 
5.ศู น ย์ ก า ร พั ฒ น า / อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จังหวัด
พิจิตร (***งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 
Y2) 
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*งบภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย พิษณโุลก อุตรดิตถ์ เพชรบรูณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร) 
**งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (4 จังหวัด ประกอบด้วย พิจิตร ก าแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์) 
***งบพัฒนาจังหวัด โครงการไดร้บัการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัตริาชการแล้ว (ล าดับโครงการ Y2) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ :  1. ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลโรงงานอย่างท่ัวถึงและถูกต้องตามกฎหมาย 
 2. รณรงค ์ส่งเสริม สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการโรงงานวารระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
 4.ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

โรงงาน ได้รับการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามกฎหมาย โรงงาน 192 200 200 200 
สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ราย 30 30 30 30 

เครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสีเขียว แผนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ 
มีการส่งเสริมการวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้กับสถาน
ประกอบการ ร่วมกับ อปท. และชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงงาน 2 2 2 2 

 

 
กลยุทธ์ โครงการ ที่จะด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

กลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑.พัฒนาการสื่อสารเชิงรุก ร่วมทั้ง
รณรงค์ ด้านรักษ์สิ่ งแวดล้อมแก่
ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 
๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความร่วมมื อระหว่างชุมชนกับ
ผู้ประกอบการ  
๓.จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว 
4.ส่งเสริมการวางระบบธรรมาภิบาล
ให้กับสถานประกอบการ 

โค รงก ารที่  ส อ จ .พ จ .ขอ รั บ ก าร
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
๑. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
แก่สถานประกอบการ 
๓.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
โค รงก ารที่ ส อ จ .พ จ . ขอ รั บ ก าร
สนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด/ภาค 
1.โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
(***งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2563 Y2) 
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***งบพัฒนาจังหวัด โครงการไดร้บัการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัตริาชการแล้ว (ล าดับโครงการ Y2) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม และบูรณาการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
สารสนเทศภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ :  1. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และยกระดับองค์กรคุณธรรม สู่หน่วยงานต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมองคค์วามรู้บุคลากร เพื่อเพ่ิมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 3. ปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดระบบสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม สู่ระบบราชการ 4.0 
  4. การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม และการบรูณาการข้อมูลเครือข่าย

ภาคอุตสาหกรรม  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อ
เพิ่มพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
 

80 80 80 80 

ช่องทางสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนางาน
บริการ 

ช่องทาง 2  2 2 2 

การบูรณาการ หรือเชื่อมโยงข้อมูลภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมปฏิบัติงานและการตัดสินใจเชิงพื้นที ่

ฐานข้อมูล
เครือข่าย 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
กลยุทธ์ โครงการ ทีจ่ะด าเนินการยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม บูรณาการและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศในพ้ืนที ่

กลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ/ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
1. ส่งเสริมยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน 
2 . ส่ ง เส ริ ม และสนั บ สนุ น ให้
บุคลากรได้ รับการพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือการ
บริหาร หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร จากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก  
3.ปรับปรุง พัฒนา หรือต่อยอด
ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการ 
4 . ก า รบู รณ าก า ร เ ช่ื อ ม โย ง
ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย  
 

โค รงก ารที่  ส อ จ .พ จ .ขอ รั บ ก าร
สนับสนุนงบประมาณกระทรวง /หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
2 . โครงการพัฒ นาองค์ก รรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3.โครงการปรับปรุง พัฒนา ระบบงาน
ให้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
ภาคอุตสาหกรรม 
4 .โค รงก ารบู รณ าการ เช่ื อม โย ง
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม และ
ฐานข้อมูลเครือข่าย เพื่อช่วยในการ
ปฏิ บั ติ งาน  การบริห าร  และการ
ตัดสินใจ 
5. โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ด้วย
การคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ 
6. โครงการจิตอาสา พิทักษ์ศาสน
สถาน 
7.โครงการ 5 ส Big Cleaning Day 
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หมายเหตุ : โครงการภายใต้ยุทธศาสตรน์ี้ ไม่มีงบประมาณ จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จะด าเนินงานโครงการโดยการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ
โครงการอื่นๆ  หรือขอใช้งบประมาณจากงบด าเนินงาน ตามความจ าเป็น 
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ส่วนที่ 5 
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ อก. สปอ. และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 แผนยุทธศาสตร์ อก. 

 
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

แผนยุทธศาสตร์ สปอ. 
 

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง2 
ปี ๒๕๖1-๒๕๖๔ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ปี ๒๕๖1-๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดพิจิตร 
 

วิส
ัยทั

ศน
 ์

“อุตสาหกรรมไทย
ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย
น วั ต ก ร ร ม  รั ก ษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
โ ล ก ภ า ย ใ น ปี 
2564” 
 

“ภาคอุตสาหกรรมมี
ผลิตภาพ ปัจจัยการ
ผลิตรวมเพิม่ขึ้นร้อยละ 
2.5 ภายในปี 2564” 

“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว 
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
การท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมล้า้ค่า
ระดับประเทศ” 
 
 

“เมืองเกษตรดี  เมือง
สิ่ งแ วด ล้ อ ม ดี  เมื อ ง
สังคมและคุณภาพชีวิตดี 
พร้อมสู่สากล” 

เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมที่ 
เป็นมิตรกับชุมชน และ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณา
การนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ให้ เกิดผล
สัมฤทธ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการผลิตข้าว 
แ ล ะ สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
เพื่ อ ต อบ สน องค วาม
ต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
 

การบริหารจัดการน้้ า 
ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพและความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

ก า ร พั ฒ น าปั จ จั ย
สนับสนุนให้ เอื้อต่อ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม 

ส่งเสริมการแปรรูป 
การตลาด และการ
กระจายสินค้าเกษตร 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและ
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ก าร เส ริ ม ส ร้ า งแล ะ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ก าร
ท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้ ง ช า ว ไท ย แ ล ะ ช า ว
ต่างประเทศ 
 

การเสริมสร้ างสั งคม
คุณภาพ สันติสุข อย่าง
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อุตสาหกรรม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่ อให้บริการ
อยา่งมีคุณภาพ 

 ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถทางการ
บริห ารและบริก ารสู่
สากล 
 

การพัฒนาระบบงาน
ใ ห้ บ ริ ก า ร
ภาคอุตสาหกรรม และ
บู รณาการเชื่ อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภาคอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที ่
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 

ข้อมูลกรอบแนวคิด ตามแผน 3 ระดับ ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิด ตามแผนระดับท่ี 1  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
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ที่มา : http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/ 
 
2. กรอบแนวคิด ตามแผนระดับท่ี 2 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 
 2.1 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://nscr.nesdb.go.th/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต/ 
 
 
 

http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ
http://nscr.nesdb.go.th/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต/
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 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://nscr.nesdb.go.th/แผนการปฏิรูปประเทศ/ 
 
 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

http://nscr.nesdb.go.th/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต/
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3. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการลงทุน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ลดต้นทุนในการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนว เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
2. เพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
3. เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
4. ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะสนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
2. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. สังคมมีความสมานฉันท์ 
4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
6. อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
7. อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอรในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดย
มีแนวทาง ดังนี้ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานบทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งพัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
3. การพัฒนาด้านพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
2. พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ท้ังด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2. พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ี 
ขยายตัวอย่างมีสมดุล 
3. พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน 
2. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
3. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=develop_issue 
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 2.4 แผนความม่ันคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.nsc.go.th/Download1/นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔).pdf 
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3. กรอบแนวคิด ตามแผนระดับท่ี 3  
 3.1 กรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน)  
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ทีส่ าคัญดังนี้ 
วิสัยทัศน์กระทรวงอุตสาหกรรม  “ อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจโลกภายในปี2564” 
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันไดใ้นตลาดโลก 
2. สร้างและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 
3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณาการด าเนินงานหน่วยงานภายใน ภายนอกกระทรวง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง กับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและอุตสาหกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น โดยมีกลยุทธ์ทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิตอล 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านทักษะการ
ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความต้องการการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
4. พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
5. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม 
6. พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธ์ทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือชี้น าและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
3. ศึกษาและก าหนดพ้ืนที่/ปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. สนับสนุนการจัดตั้ง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนย์การออกแบบและตรวจสอบผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 
5. บูรณาการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกบัสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการที่ เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1. พัฒนากลไกการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Town) 
3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
5. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหม้ีการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บริการแกผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ทีส่ าคัญ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน 
2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดใีนการให้บริการอย่างมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 3.2 กรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) 
 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับทบทวน) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564” 
ค่านิยม  “ASIA” (Accountability รับผิดชอบในหน้าที่) (Suggestion เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์) (Integrity มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต) (Achievement Motivation มุ่งผลสัมฤทธิ์) 
พันธกิจ  
1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
2. ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
3. เพ่ิมผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 เพ่ือน านโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ และมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถไปใช้ประโยชน์ในการก ากับการปฏิบัติงานและทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรต่อไป  โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสูการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากลไกด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ 
3. สร้างการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. อ านวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้แก
ผู้ประกอบการในภูมิภาค 
2. บูรณาการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 
3. บูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
5. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยอ์อกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือก ากับดูแลสถานประกอบการให้ด าเนินการตามกฎหมายและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู ้
2) บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมส าหรับการบริหาร และการบริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
4) ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 3.3 ข้อมูลกรอบแนวคิด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2564) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  (ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่ส าคัญดังนี้ 
ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติและวั ฒนธรรมล้ าค่า
ระดับประเทศ” 
พันธกิจ  
1. ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าข้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เป้าประสงค ์
 1. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ ๑. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้าน การเกษตร 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Zoning) 
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 3. ส่งเสริมการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าประสงค์   
 1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางและการตลาดเพ่ิมข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริม/พัฒนาการแปรรูปข้าว/สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและพัฒนาเพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
3. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาสถานประกอบการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์รองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เป้าประสงค์   
1. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่รู้จักและยอมรับ
ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   
กลยุทธ์  
1. พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน      
3. พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
  3.4 ข้อมูลกรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ. ศ. 2561 - 2564 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ. ศ. 2561 – 2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ส าคัญดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดีพร้อมสู่สากล”  
พันธกิจ  
1. เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชนการพ่ึงตนเองในจังหวัดและการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับการส่งออกและการรับรองความมั่นคงทาง
อาหารเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตรและเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 
3. บริหารจัดการน้ าดินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรคุณภาพ 
4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนองค์ กรภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและการพัฒนาของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
1. จังหวัดพิจิตรมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพพ้ืนที่การเกษตรมีความ
สมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาแหล่งน้ าหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่านและพิจิตร) ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนา
จังหวัดอย่างเป็นระบบ 
2. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพ่ือรองรับการเกษตร และการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
1. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้าง
งาน อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน ชุมชน 
2. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร สร้างแบรนด์สินค้าการเกษตร สู่สากลด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 
2. สร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเองทางรายได้อย่างยั่งยืน 
3. สร้างความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่ งเสริมผู้ ป ระกอบการรายใหม่สนับสนุน                      
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มีคุณภาพท่ีแข่งขันได้ 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ทางรางและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยง ในพ้ืนที่กับจังหวัด และ
ความเป็นเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
1. ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
2. เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
1. คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่ไปสู่สากล 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1.พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
2.พัฒนาคุณภาพบริการ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ที่มีธรรมาภิบาล 
3.ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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ภาพกิจกรรมจัดประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อทบทวนและจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2560-2564 

ภายใต้โครงการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2560-2564 
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
 
 
 

 



ภาพกิจกรรม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560-2564 
ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องวชิรวิทย์  โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการลงพ้ืนที่ประสานการบูรณาการด้านข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน าไปวิเคราะห์จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร  

ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562  
ณ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

  

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หน่วยงาน สนง.จังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หน่วยงาน สนง.คลังจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 

วันที่ 20 และ 22 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่  ณ หน่วยงาน สนง.การนิคมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร         
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กสอ. 



รายชื่อหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ  
ทีร่่วมบูรณาการในการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560 – 2564 

(ทบทวน ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ท่ี หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ หมายเหตุ/เบอร์โทรผู้ร่วมบูรณาการ-ผู้ประสานงาน/ เว็บไซต์แหล่งอ้างอิง 

1 สนง.จังหวัดพิจิตร  โทรศัพท์ 056-611378 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ (คุณพิชชา) http://www.phichit.go.th/phichit/ 

2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3  โทรศัพท์ 056-613161 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน (คุณสิริเทพ )  https://ipc3.dip.go.th/th 

3 สนง.พาณิชย์จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-990380 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (คุณนภัทร)  http://www.moc.go.th/phichit/ 

4 สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-613423 ต่อ 105 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (คุณสุชิน) http://www.phichit.doae.go.th/ 

5 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-611089  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาชุมชน  (คุณวีระชัย) http://phichit.cdd.go.th/ 

6 สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-613761 สนง.แรงงานจังหวัดพิจิตร (คุณเย่ียมวิมล) http://phichit.mol.go.th/ 

7 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056611295  ส่วนยุทธศาสตร์ (คุณดารา,คุณปฐวี) http://phichit.mnre.go.th/th/index 

8 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์  056 -990014 ฝ่ายแผนงานและประเมนิผล (คุณเพลินพิศ) http://www.dsd.go.th/phichit 

9 สนง.สถิติจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-611085 กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน (คุณพงษ์ทิพย์) http://phichit.nso.go.th/index.php 

10 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 086-8115814 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (คุณสุขวิทย์) https://www.alro.go.th/phichit/main.php?filename=index 

11 สนง.โยธาธิการและผังเหมืองจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-612520  กลุ่มงานวิชาการผังเมือง (คุณอัครวิชญ์) http://pvnweb.dpt.go.th/phichit/index.php 

12 สนง.ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-612934, 056-613290, 056-651166-7 ต่อ 300 http://www.sso.go.th/wprp/phichit/home.jsp 

13 สนง.ที่ดินจังหวัดพิจิตร  โทรศัพท์ 056-611385 สนง.ท่ีดินจังหวัดพิจิตร (คุณธงชัย) http://www.dol.go.th/phichit/ 

14 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-612675 (คุณจันทิมา) https://www.m-culture.go.th/phichit/main.php?filename=index 

15 สนง.จัดหางานจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-613541 สนง.จัดหางานจังหวัดพจิติร (คุณมยุรี) https://www.doe.go.th/prd/phichit  

16 สนง.คลังจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-612204 ต่อ 316 สนง.คลังจังหวัดพิจิตร (คุณศิวาพร)  

17 สนง.นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร โทรศัพท์ 056-692191-2 สนง.นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร (คุณวิโรจน์) https://www.ieat.go.th/phichit/ 

18 สนง.ประมงจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-611126 (คุณดาว) https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-phichit 

19 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-615238 กองแผนงานและงบประมาณ (คุณจันทนา) http://www.phichitpao.go.th/index.php 

20 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-612034 , 056-651316 http://phichit.labour.go.th/ 

21 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-039859 (คุณนิจจา,คุณดนัย) https://phichit.mots.go.th/index.php 
22 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-611130,056-615513 http://www.phichit.m-society.go.th/ 
23 ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดพจิิตร โทรศัพท์ 056-616550-3 https://www.smebank.co.th/ 
24 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056 - 039787 http://www.pcc.ac.th/ 

25 วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056 613 481 http://www.ppc.ac.th/ 
26 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด โทรศัพท์ 056 - 990414 http://phichit.nfe.go.th/ 
27 อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 087-7305826 (คุณพลตรี)  

28 หอการค้าจังหวัดพิจิตร  โทรศัพท์ 056-613114 (คุณตระการ) 

29 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-613114 (คุณสิทธิพงษ์) 

30 สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056- 611799 สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร (คุณศุภเดช)  
31 ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/ผู้สนใจ ทุ่งโพธิ์พืชผล(แปรรูปกล้วย) / ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง(แปรรูปอาหาร) / ชาวัล(แปรรูปอาหาร) / ธนพรไรซ์มิลล์(แปรรูปข้าว) ฯลฯ 

32 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สอจ.พิจิตร โทรศัพท์ 056-611177 กลุ่มนโยบายและแผนงาน/กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

 โอกาสนี้ ในนามคณะผู้จัดท า โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ขอขอบคุณ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมบูรณาการในการประชุม/สัมมนา/แสดงความคิดเห็น/ประสานงาน/บูรณาการ
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ได้ท าการสืบค้นจากแหล่งต่างๆที่มีการเผยแพร่ไว้ ซึ่งได้น ามาใช้ในการอ้างอิง เพื่อใช้ในการ
ทบทวนและจัดท ารายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ ช่วยให้สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสต่อไป จะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่าน เหมือนเช่นเคย  

 

 

คณะผู้จัดท า กลุ่มนโยบายและแผนงาน  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 



. 

 

 
 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร 
ทีต่ั้ง : เลขที่ 59/5 ม. 8 ต.ท่าหลวง อ.เมอืง จ.พิจิตร  
โทรศัพท ์: 056-611177  โทรสำร : 056-612887 
E-mail: moi_phichit@industry.go.th  
Website: www.industry.go.th/phichit  
Facebook: www.facebook.com/industry.phichit 


	08-ปกหลัง-62 (ok-1แผ่น).pdf
	01-ส่วนที่ 1สภาพทั่วไป-62 (ok 1-18).pdf
	02-ส่วนที่ 2ข้อมูลเศรษฐกิจ-62 (ok 19-31).pdf
	จากข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี 2561 ของสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 4/2561 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในภาพรวมคาดว่า “เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 และคาดว่าจะกลับมาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี 2562”
	สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร

	03-ส่วนที่ 3ข้อมูลอุตสาหกรรม-62 (ok 32-37).pdf
	04-ส่วนที่ 4ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์-62 (ok 38-42).pdf
	05-ส่วนที่ 5ความเชื่อมโยงแผน-62 (ok -43).pdf
	06-ส่วนที่ 6ภาคผนวก-62 (ok 44-53).pdf
	07.01-611218-ภาพกิจกรรม 13 ธ.ค. 61(1แผ่น).pdf
	07.02-611226-ภาพกิจกรรม 26ธค61(1แผ่น).pdf
	07.03-ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ 18-22 มี.ค. 62(1แผ่น).pdf
	07.04-ผู้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน-62 (ok-1แผ่น).pdf
	00-ปกหน้า+คำนำ+สารบัญ-62 (ok-3แผ่น).pdf

