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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดพิจิตร ปี 2564  

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 ของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพิจิตร ทบทวนและจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับ
กระทรวง แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร  (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  โดยใช้หลักการ The McKensey 7S 
Framework การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยใช้หลักการ PEST Analysis  ร่วมกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการ
วิเคราะห์ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับ ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานควบคู่กับการก ากับดูแล
สิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ  การพัฒนา
องค์กรและบุคลากรของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต ดังนี้  

วิสัยทัศน์  

เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  

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 

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงฐานข้อมูล

ภายในองค์กร และบูรณาการสารสนเทศในพ้ืนที่ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 หน้าท่ี ๑ 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย 
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป) 
- พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้าง
โอกาสเขา้ถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- การเกษตรสร้างมูลค่า สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป เช่น บูรณาการภาคเกษตร เชื่อมโยงสู่การเกษตรแปรรูปเป็นสินค้าจากวัตถุดิบทางการเกษตร 
ด้วยการยกระดับกระบวนการผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น เช่น การ 

-การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ส่งเสริมผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
การด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการให้ค าปรึกษา
แนะน าในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง  ๆการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม และ Digital หรือ มาใช้ในการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค เพ่ิมช่องทางการค้า และเพ่ิม
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMES)ควบคู่
กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ และการให้บริการปรึกษาแนะน าผ่านศูนย์สนับสนุนและ
ช่วยเหลือ SMEs ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที ่

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย 

- ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

- ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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- การลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ บนหลักของการมี
ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ  
หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพ้ืนที่  ให้มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน น าหลักธรรมาภิบาล 
ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม เชื่อมโยงการรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจากครัวเรือนและ
จากอุตสาหกรรม (Secondary Raw Materials) เป็นวัตถุดิบสู่โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
เพ่ือลดการเกิดขยะและลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการปลดปล่อยมลพิษ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และให้มีการ
น ามาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - DPIM) และอุตสาหกรรมสีเขียว มาใช้ใน
สถานประกอบการ  

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย 

- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

-ภาครัฐที่ยืดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

- ภาครัฐมีความทันสมัย  
-บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถ

สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
- ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โดยส านักงานอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สามารถบูรณาการการ
ปฏิบัติงานพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม บุคลากร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถน านวัตกรรม หรือน าเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น การใช้ระบบ IT มาใช้ท างานให้ผู้รับบริการ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น การให้บริการผู้ประกอบการออนไลน์ผ่านศูนย์สนับสนุนและ
ช่วยเหลือ SME การบริหารจัดการองค์การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ด้วยการติดตาม
งานผ่านช่องทางการติดตามและประเมินผลในระบบที่ทันสมัย ตลอดจนการด าเนิน
โครงการเพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สมารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีมาตรการก ากับดูแลที่
เสริมสร้างความโปร่งใส และการป้องกันทุจริตรวมทั้งระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกา
เปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ประเด็น การเกษตร  
แผนย่อย เกษตรแปรรูป 
 เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อัตราการขยายตัวของ

มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๓ 
(2) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

1) แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 

- การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ ๑๐ 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

ดิจิทัล อันดับที่ ๑ ใน ๓๖ 
2) แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 เป้าหมายของแผนย่อย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ

ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทๆ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ

วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบาย อันดับที่ ๑๕ 

 (2) ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 
1) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 เป้าหมายของแผนย่อย การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ๕๐ คะแนน 
2) แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อย่าง
น้อยร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกต ิ

 (3) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
 เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนความส าเร็จของ

กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ร้อยละ ๑๐๐ 
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2) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล

และมีความคล่องตัว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนของหน่วยงานที่

บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
3) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่นิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึด

หลักคุณธรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
- สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒๐ 

 (4) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ประชาชนมี

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ร้อยละของหน่วยงานที่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร 
๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 

๓) กิจกรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
๑) มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity) 

๒) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ 

- วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ 
และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม
และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น และสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  

- วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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- วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

- วัตถุประสงค์ที่ ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการ
พัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๒) เป้าหมายรวม 
- เป้าหมายรวมที่ ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
- เป้าหมายรวมที่ ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ

สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาด

ส าหรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔.๑ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๓.๗.๑๙ การรักษาความมั่นคงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์รบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔) ตัวชี้วัด 

(๑) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 

(๒) ระดับความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและสามารถปู
องกันหรื อ  ลดผลกระทบต่ อชุ มชนจากการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

๕) กลยุทธ์ 
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยก าหนด

พ้ืนที่การอนุรักษ์ที่ชัดเจน 
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(๒) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 

(๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกปูอง
สิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยใช้
กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการ
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร ปี 2564 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร ปี 2564 

3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

  จังหวัดพิจิตร มีค าขวัญประจ าจังหวัด คือ  “ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี  พระเครื่องดี
หลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร  รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง  ต านานเมืองชาละวัน” 

1. ความเป็นมา  

  ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม
เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ 
"พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้ก าเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือ พระ
โหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์ 
  จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตรเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่งแม่น้ า
น่านในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอัน
เป็นเขตจังหวัดพิจิตร อยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือ ในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี้เป็นบริเวณท่ีล าน้ ายมและ
ล าน้ าน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พ้ืนดินจังหวัดพิจิตรเป็น
ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ าท่วมทับถมทุกปี และมีปลาชุกชุม 
  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์
และแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความส าคัญทางทหารและ
การปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ค ากลอนเรื่อง "ไกรทอง" 
โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งก าเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ ามากมายและมีจระเข้ชุก
ชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ.2435 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้น ารูปแบบการปกครองระบบเทศาภิบาลมาใช้และ ได้
จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรก ประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก เมือง
สุโขทัย และเมืองพิจิตร 
 

2. ลักษณะทางด้านกายภาพ 

2.1 ที่ตั้งและขนาดพื้นที่  

จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนที่ 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,333  ไร่ มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ าน่าน แม่น้ ายม อยู่ห่าง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นมาทางเหนือ ระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร 

2.2 อาณาเขต  

  จังหวัดพิจิตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก 
 ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก 
 ด้านทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ 

http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/11-campaign1
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/12-boat-race
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/13-monk
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/13-monk
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/14-seefai
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/15-petch
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/16-orange
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/17-rice
http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/campaign/12-campaign/18-chalawan
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แผนภาพ  แสดงอาณาเขตจังหวัดพิจิตร 
 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแอ่งกระทะทิศตะวันออกเป็นที่ลาดเชิงเขา      
ทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ต่ ากว่าจังหวัดก าแพงเพชรประมาณ 20 เมตร มีแม่น้ า 3 สาย ที่ไหลจากทิศเหนือลงสู่   
ทิศใต้ คือ แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และแม่น้ าพิจิตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่น้ า พัดมาทับถมเหมาะแก่การท านา และปลูกพืชหมุนเวียน พ้ืนที่ส่วนใหญ่  
ถูกบุกเบิกเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจและ
จากการที่ตอนกลางของจังหวัดพิจิตรมีแม่น้ าไหลผ่านถึง 3 สาย ดังกล่าว จึงท าเกิดปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ าในช่วง
ที่น้ าเหนือไหลหลาก และปัญหาน้ าป่าที่ไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก 

2.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจาก
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

2.5 ลักษณะดิน และการใช้ประโยชน์ 

 จังหวัดพิจิตรมีลักษณะดิน 2 ประเภท 

 1. ดินในพื้นท่ีลุ่มจ านวน 12 ชุดดิน แบ่งตามลักษณะดินได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.1) กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึง
เป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ ชุดดินบางมูลนากชุดดินบางระก า ชุดดินชุมแสง 
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 1.2) กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ า
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ ชุดดินเฉลียงลับ ชุดดินน่าน ชุดดินโพทะเล ชุดดินพิษณุโลก ชุดดิน
สุโขทัย และชุดดินอุตรดิตถ์ 
 1.3) กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินกลางหรือเป็นด่าง การ
ระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง ได้แก่ ชุดดินโคกส าโรง 
 1.4) กลุ่มดินที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ พบในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างดอน ได้แก่ ชุดดินบ้าน
กลาง และชุดดินพิจิตร 

  2. ดินในพ้ืนที่ดอนจ านวน 12 ชุดดิน แบ่งตามลักษณะดินได้ 9 กลุ่ม ดังนี้ 
 2.1) กลุ่มดินเหนียวลึกมากสีด าที่มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
ด่าง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ได้แก่ ชุดดินชัยบาดาน 
 2.2) กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนแม่น้ าหรือ
ตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง ได้แก่ ชุดดินก าแพงเพชร ชุดดินน้ าดุก และชุดดินตะพานหิน 
 2.3) กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ ชุดดินดอนไร่ 
 2.4) กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ า มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึง
เป็นกลางการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ ชุดดินไทรงาม 
 2.5) กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การ
ระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ ชุดดินชนแดน 
 2.6) กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 150 ซม. จาก
ผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ได้แก่ ชุดดินแก่งคอย และชุดดิน
ไพศาล ี
 2.7) กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง การระบายน้ าดี ความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ ชุดดินสมอทอด 
 2.8) ดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง  
การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน 
 2.9) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มี
การศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษา
ส าหรับการเกษตร เป็นพื้นที่ลาดชั้นเชิงซ้อน 

 การใช้ท่ีดิน : จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883  ไร่ ส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยมีการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 2,457,324 หรือร้อยละ 86.77 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 211,780 ไร่ หรือร้อยละ 7.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
เป็นพ้ืนที่แหล่งน้ าประมาณ 88,064 หรือร้อยละ 3.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดประมาณ 55,767 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 18,948 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด (ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน, 2561) 
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ตารางแสดงข้อมูลประเภทการใช้ที่ดิน 

หน่วยแผนที ่ ประเภทการใช้ทีด่นิ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง  211,780 7.47 

U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 18,543 0.66 
U200 หมู่บ้าน/ท่ีดินจัดสรรร้าง 74 0 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 157,750 5.57 
U300 สถานท่ีราชการ และสถาบันต่าง ๆ ร้าง 71 0 
U301 สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ 16,508 0.58 
U402 สถานีรถไฟ 20 0 
U405 ถนน 4,006 0.14 
U500 พื้นท่ีอุตสาหกรรมร้าง 242 0.01 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 1,346 0.05 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 9,299 0.33 
U503 ลานตากและแหล่งรับซ้ือทางการเกษตร 1,456 0.05 
U600 สถานท่ีร้าง 76 0 
U601 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 510 0.02 
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 879 0.03 
U603 สุสาน ป่าช้า 372 0.01 
U605 สถานีบริการน้ ามัน 370 0.01 
U701 สนามกอล์ฟ 258 0.01 

A  พื้นที่เกษตรกรรม  2,457,324 86.77 
A1 พื้นท่ีนา 2,087,757 73.72 

A100 นาร้าง 4,638 0.16 
A101 นาข้าว 2,068,996 73.06 

A101+A201 นาข้าว + พืชไร่ผสม 91 0 
A101+A202 นาข้าว + ข้าวโพด 8,370 0.30 
A101+A208 นาข้าว + ถั่วเขียว 4,720 0.17 
A101+A215 นาข้าว + งา 88 0 
A101+A219 นาข้าว + มันเทศ 3 0 
A101+A220 นาข้าว + แตงโม 483 0.02 
A101+A502 นาข้าว + พืชผัก 290 0.01 
M201+A101 พื้นท่ีลุ่ม + นาข้าว 78 0 

A2 พืชไร ่ 193,647 6.85 
A200 ไร่ร้าง 1,680 0.06 
A201 พืชไร่ผสม 12 0 
A202 ข้าวโพด 25,933 0.92 

A202+A208 ข้าวโพด + ถั่วเขียว 85 0 
A203 อ้อย 128,980 4.55 
A204 มันส าปะหลัง 34,726 1.23 
A208 ถั่วเขียว 442 0.02 
A209 ถั่วเหลือง 16 0 
A219 มันเทศ 20 0 
A220 แตงโม 322 0.01 
A222 ขิง 768 0.03 
A224 มะเขือเทศ 6 0 
A229 พริก 459 0.02 
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หน่วยแผนที ่ ประเภทการใช้ทีด่นิ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
A236 เผือก 198 0.01 
A3 ไม้ยืนตน้ 35,438 1.24 

A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 574 0.02 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 3,330 0.12 
A302 ยางพารา 3,796 0.13 
A303 ปาล์มน้ ามัน 1,800 0.06 
A304 ยูคาลิปตัส 9,791 0.35 
A305 สัก 14,494 0.51 
A306 สะเดา 482 0.02 
A308 กระถิน 48 0 
A309 ประดู ่ 253 0.01 
A314 หม่อน 97 0 
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 578 0.02 
A318 จามจุรี 59 0 
A323 ตะกู 136 0 
A4 ไม้ผล 123,191 4.35 

A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 1,150 0.04 
A401 ไม้ผลผสม 13,008 0.46 
A402 ส้ม 3,016 0.11 
A403 ทุเรียน 162 0.01 
A404 เงาะ 7 0 
A405 มะพร้าว 563 0.02 
A407 มะม่วง 34,832 1.23 
A409 พุทรา 93 0 
A410 น้อยหน่า 6 0 
A411 กล้วย 30,963 1.09 
A412 มะขาม 1,157 0.04 
A413 ล าไย 96 0 
A414 ฝรั่ง 330 0.01 
A415 มะละกอ 789 0.03 
A416 ขนุน 88 0 
A417 กระท้อน 23 0 
A418 ชมพู่ 68 0 
A422 มะนาว 13,474 0.48 
A424 มะขามเทศ 42 0 
A426 แก้วมังกร 142 0.01 
A427 ส้มโอ 21,312 0.75 
A428 ละมุด 14 0 
A429 มะปราง มะยงชิด 1,856 0.07 
A5 พืชสวน 7,007 0.25 

A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 500 0.02 
A502 พืชผัก 6,151 0.22 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 341 0.01 
A509 พืชสมุนไพร 15 0 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,835 0.17 
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หน่วยแผนที ่ ประเภทการใช้ทีด่นิ 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
A700 โรงเรือนร้าง 733 0.03 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,156 0.08 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 112 0 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,468 0.05 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 366 0.01 
A8 พืชน้ า 516 0.02 

A803 บัว 499 0.02 
A806 ผักบุ้ง 17 0 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า   4,536 0.16 

A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 344 0.01 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม 90 0 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 4,102 0.15 
A0 เกษตรผสมผสาน/ไรน่าสวนผสม  397 0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 397 0.01 
F  พื้นทีป่่าไม้  18,948 0.67 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 8,468 0.30 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 10,431 0.37 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 49 0 

W  พื้นทีน่้ า  88,064 3.11 
W101 แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง 49,309 1.74 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 18,956 0.67 
W201 อ่างเก็บน้ า 1,464 0.05 
W202 บ่อน้ าในไร่นา 13,795 0.49 
W203 คลองชลประทาน 4,540 0.16 

M  พื้นที่เบด็เตลด็  55,767 1.98 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 2,715 0.10 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 34,665 1.22 
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 97 0 
M201 พื้นท่ีลุ่ม 4,191 0.15 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 5,556 0.20 
M301 เหมืองแร่ 1,701 0.06 
M302 บ่อลูกรัง 2,666 0.10 
M303 บ่อทราย  8 0 
M304 บ่อดิน  1,166 0.04 
M401 พื้นท่ีกองวัสดุ 15 0 
M405 พื้นท่ีถม 2,839 0.10 
M701 ท่ีท้ิงขยะ 148 0.01 

รวมทั้งหมด 2,831,883 100 
หมายเหตุ 1. การใช้ท่ีดินเป็นการใช้ท่ีดินท้ังในและนอกพื้นท่ีเขตป่าตามกฎหมาย  

2. เนื้อท่ีได้จากการค านวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และท าการถ่วงน้ าหนักกับเน้ือท่ีจาก  
กรมการปกครอง 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,831,883 ไร่  
3. x + y หมายถึงพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ท่ีดินในฤดูฝน+การใช้ท่ีดินในฤดูแล้ง 
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ตารางแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
เนื้อทีท่ั้งหมด (ไร่) 2,831,883 100 
เนื้อทีป่่าไม้ (ไร่) 12,222 0.43 
เนื้อที่ใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 2,226,122 78.61 
1. เพาะปลูกข้าว   
- นาปี 1,893,715 85.07 
- นาปรัง 493,647  
2. พืชสวน    
- ส้มโอ 17,173 0.77 
- มะม่วง 27,501 1.24 
- มะนาว 11,823 0.53 
- แตงโม 6,243 0.28 
- ล าไย 283 0.01 
- กล้วยน้ าว้า 11,530 0.52 
- มะละกอ 508 0.02 
- มะยงชิด 2,133 0.10 
3. พืชไร่   
- อ้อย 41,213 1.85 
- มันส าปะหลัง 15,746 0.71 
- ข้าวโพด รุ่น 1 34,496 1.55 
- ข้าวโพด รุ่น 2 11,613 0.52 
- ถั่วเขียวผิวมัน 25,828 1.16 
- ปอเทือง 392 0.02 
- ถั่วเขียวผิวด า 226 0.01 
- งาแดง 147 0.01 
4. พืชผกั   
- แตงโมเน้ือ 6,243 0.28 
- ข่า 4,895 0.22 
- ผักอื่นๆ เช่น ถั่วฝักยาว,แตงไทย,มะเขือยาว 5,956 0.27 
5. ไม้ดอก   
- ดอกรัก 14 0.00 
- ดาวเรือง 82 0.00 
- ดอกมะลิ 270 0.01 
- ไม้ดอกอื่นๆ 46 0.00 
6. ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้สัก ยูคาลิปตัส 5,046 0.23 
7. อื่นๆ ด้านการเกษตร เช่นประมง ปศุสัตว์ 103,139 4.63 
เนื้อที่ใชป้ระโยชนน์อกการเกษตร (ไร่) 593,539 20.96 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 
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3.  ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
3.1 เขตการปกครอง  
  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 

ตารางแสดงจ านวนอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.ของจังหวัดพิจิตร 

อ าเภอ 
ระยะทาง 

จากอ าเภอ ถึงจังหวัด 
(กม.) 

จ านวน 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล หมู่บ้าน ต าบล อบต. 

1. เมืองพิจิตร 1 135 15 14 1 4 
2. ตะพานหิน 28 91 12 10 1 1 
3. โพทะเล 66 97 11 9 - 4 
4. บางมูลนาก 50 78 9 6 1 4 
5. โพธิป์ระทับช้าง 23 98 7 5 - 2 
6. ทับคล้อ 44 56 4 4 - 2 
7. สามง่าม 18 80 5 4 - 3 
8. วังทรายพูน 31 57 4 3 - 2 
9. สากเหล็ก 20 40 5 5 - 1 
10. วชิรบารมี   26 51 4 4 - - 
11. ดงเจริญ 78 55 5 4 - 2 
12. บึงนาราง 86 51 5 5 - - 

รวม - 889 86 73 3 25 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
3.2 ประชากร 
  จังหวัดพิจิตรมีประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน 531,463 คน  
แยกเป็นชาย จ านวน 259,330  คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 ของประชากรทั้งหมด เป็นหญิง จ านวน 272,133 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.20 ของประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากร 112.02 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
มีจ านวนครั้งเรือนท้ังสิ้น 199,346 ครัวเรือน  

ตารางแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
จ านวน 
หมู่บ้าน 

ความหนาแน่นของ
ประชากร(ต่อ ตร.กม.) 

1. เมืองพิจิตร 52,122 56,076 43,834 135 47.89 
2. ตะพานหิน 31,712 33,758 65,470 91 139.62 
3. โพทะเล 28,624 29,889 58,513 97 121.37 
4. บางมูลนาก 21,522 23,044 44,566 78 117.98 
5. โพธิ์ประทับช้าง 21,338 22,130 43,468 98 114.82 
6. ทับคล้อ 20,832 21,692 42,524 56 112.41 
7. สามง่าม 20,619 21,225 41,844 80 123.77 
8. วังทรายพูน 11,955 12,233 24,188 57 93.21 
9. สากเหล็ก 11,494 11,854 23,348 40 120.97 
10. วชิรบารมี   15,354 15,680 31,034 51 119.68 
11. ดงเจรญิ 9,621 9,914 19,535 55 80.36 
12. บึงนาราง 14,137 14,638 28,775 51 63.86 

รวม 259,330 272,133 531,463 889 112.02 
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ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนของจังหวัดพิจิตร 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 

1. เมืองพิจิตร 43,834 21.99 
2. ตะพานหิน 24,524 12.30 
3. โพทะเล 20,337 10.20 
4. บางมูลนาก 18,570 9.32 
5. โพธ์ิประทับช้าง 15,148 7.60 
6. ทับคล้อ 16,273 8.16 
7. สามง่าม 14,946 7.50 
8. วังทรายพูน 8,268 4.15 
9. สากเหล็ก 8,494 4.26 
10. วชิรบารมี 10,956 5.50 
11. ดงเจริญ 7,190 3.61 
12. บึงนาราง 10,806 5.42 

รวม 199,346 100 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

กลุ่มชาติพันธ์ : จังหวัดพิจิตร มีกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งหมด 10 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. ไทยพื้นถิ่น/ไทยกลาง  ค าว่า “ไทยกลาง” หมายถึง คนไทยที่มี เชื้อสายเป็นคนไทย 
ในจังหวัดพิจิตร ทั้งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีต หรืออพยพมากจากภาคกลาง ตามประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองพิจิตร
กล่าวว่าคนพิจิตรดั้งเดิมสืบเชื้อสายมาจากละว้า จะตั้งภูมิล าเนาอยู่ริมสองฝั่งของแควพิจิตรเก่า (แม่น้ าน่านสายเดิม 
หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “แควใน”) จะอยู่ในลักษณะหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่เป็นหย่อมๆ เรียงรายตั้งแต่
เหนือจรดใต้ นับว่าเป็นคนเชื้อสายดั้งเดิมของจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ก็อยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ ายมบ้าง เป็นชุมชน
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง มีมากเท่าริมแม่น้ าน่าน เพราะริมแม่น้ ายมระดับสูงในฤดูน้ าหลาก ชุมชนดั้งเดิมแถบล าน้ ายม 
เช่น บ้านก าแพงดิน สามง่าม รายชะโด รังนก วังจิก ไผ่ท่าโพ บางลาย ท้ายน้ า โพทะเล ท่าขมิ้น ท่าเสา ส่วนชุมชน
ใหญ่ที่อยู่ริมคลองหรือหนองน้ าใหญ่ๆ ที่อยู่ห่างไกลแม่น้ าไปก็มีอยู่ทั่วไปซึ่งคนแม่น้ าเรียกว่า “บ้านดอน” เช่น 
แม่น้ า ป่ามะคาบ สากเหล็ก ดงกลาง ดงป่าค า ต าบลภูมิ บ้านดงตะขบ บ้านห้วยพุก และบ้านทะนง เป็นต้น 
  การที่ประชากรในอดีตต้องอยู่ในสภาพดังกล่าวเพราะผู้คนในสมัยนั้นยังมีน้อย ประกอบกับสภาพ
พ้ืนที่ โดยทั่วไปเป็นป่าดง มีสัตว์ป่าชุกชุม ฉะนั้นผู้คนต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน อนึ่ง การที่ต้องอาศัยอยู่ริมน้ าเพราะใช้สายน้ าเป็นเส้นทางคมนาคมและการเกษตร เนื่องจาก
ในสมั ยนั้ น ถนนหนทางยั ง ไม่ มี ก า รอพยพของประชากรมี ก ารอพยพ เข้ า มามากกว่ า อพยพออก  
การอพยพเข้าครั้งส าคัญ มอียู่ 2 ครั้ง คือ 

  1) การอพยพรี้พลของพระยาโคตรตะบองเทวราชจากเมืองเดิม เนื่องจากหนีพวกขอม  
รอนแรมข้ึนมาทางเหนือ จนกระท่ังมาพบชัยภูมิบริเวณบึงไชยบวรหรือชาวบ้านเรียกว่า “บึงชีบวน” ในท้องที่ต าบล
บ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จึงพักไพร่พลและสร้างเมืองชั่วคราวขึ้นในเขตบึง ซึ่งมีลักษณะคล้ายวงฆ้อง 
ให้นามว่า “นครไชยบวร” นับว่าเป็นเมืองแรกของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเหตุการณ์นี้อยู่ในสมัยสุโขทัย 
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  2) การอพยพครั้งที่สองในรัชสมัยพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือเรียกว่า “พระเจ้าเสือ” พระองค์ 
ได้สร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานถึงที่ประสูติของพระองค์ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วพระองค์ได้เกณฑ์
ผู้คนจากกรุงศรีอยุธยามาถึง 200 ครัวเรือน มาบุกร้างถางป่าสร้างบ้านรอบบริเวณวัดเพ่ือเฝ้ารักษาและให้ความ
อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ไพร่พลที่อพยพมาครั้งนี้ได้สืบเชื้อสายมาจนกระทั่งบัดนี้ 
  การอพยพของประชากรจากถิ่นอ่ืนของคนเชื้อสายไทยกลางมีตลอดมาตั้งแต่อดีตเพราะจังหวัด
พิจิตรมีที่รกร่างว่างเปล่ามากมีน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ มีห้วย หนอง คลอง บึง มาก ดินดีเมื่อถึงฤดูกาลน้ าหลาก น้ าจะ
ขังเป็นเวลาแรมเดือนเนื่องจากพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะกับการท านา ฉะนั้น ผู้ที่อพยพมากจากภาคกลาง เช่น เพชรบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อุทัยธานี จะมาจับจองที่ดินเพ่ือการท ามาหากินเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาก็มาท าการ
ค้ า ข า ย ที่ ส า คั ญ  คื อ ก า ร ค้ า ข้ า ว  แ ล ะ ไ ม้ ซุ ง  ก า ร ย้ า ย ถิ่ น ข อ ง ค น ไท ย ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร เ อ ง  
ก็มีอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ทั้งนี้ เกิดจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
  1. การเพ่ิมของประชากรเมื่อประชากรเพ่ิมที่ดินมีน้อย ก็ต้องอพยพไปแสวงหาที่ดินใหม่จึงเกิด
การกระจายของชุมชนใหม่ขึ้น 
  2. จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ คือ แม่น้ าน่านเปลี่ยนทางเดินกลายเป็นแม่น้ าน่าน  
สายใหม่ ท าให้ผู้คนอพยพไปอยู่ในถิ่นที่ดีกว่าเดิม 
  3. เกิดจากความเจริญทางคมนาคม คือ การสร้างถนน รถไฟ และทางหลวงขึ้นใหม่ ๆ หลายสาย 
ประชาชนจึงโยกย้ายเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง บ้างก็ประกอบการค้าในแหล่งชุมชนที่เกิดใหม่ 
  ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า เมืองพิจิตร นอกจากคนถิ่นดั้งเดิมแล้วยังมีคนไทยกลางตลอดจน
เชื้อสายต่างๆ จากถิ่นอ่ืนอพยพมาอยู่มากมาย เช่น กลุ่มคนไทยนครปฐม อพยพมาประมาณปี พ.ศ. 2465 -2466 
ประมาณ 80 ปีที่แล้ว มาจากต าบลสระกระเทียม ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มาหาที่  
ท ากินโดยเดินทางกันมาเรื่อยๆ ขึ้นมาทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางมาถึงจังหวัดพิจิตร มา
จับจองที่ดินเพ่ือท ามาหากินที่ต าบลท่าขมิ้น หมู่ที่ 4,5,10,11,12 และหมู่ที่ 7,9 ที่ต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล 
และอีกส่วนหนึ่งมาจับจองที่ดินที่ต าบลไผ่รอบ หมู่ที่ 5,6,11 และหมู่ที่ 2,7 ต าบลเนินสว่าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
มาสร้างบ้านเรือนและได้ชักชวนญาติพ่ีน้องมาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยกันมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ กลุ่มคนไทย
นครปฐมในจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันยึดถือประเพณีประจ าท้องถิ่น และปฏิบัติสืบต่อกันมาเหมือนคนไทยโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีตรุษสงกรานต์ ออกพรรษา เข้าพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะ ซึ่งชาวไทยนครปฐมเรียกว่า  
“การตักบาตรดาวดึงส์”  

กล่าวโดยสรุป การตั้งถ่ินฐานของประชากรในจังหวัดพิจิตรมี 4 กรณีคือ 
  1. การตั้งถิ่นฐานโดยอาศัยธรรมชาติ  เช่น การตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษดั้งเดิมที่อาศัย 
ริมล าน้ าเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม และการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  2. การขยายที่ดินทางการเกษตร ด้วยการถากถางป่าเป็นไร่ นา ของคนถ่ินเดิม 
  3. การอพยพของคนต่างถิ่น  มาจับจองตั้งถิ่นฐานฝั่งแม่น้ าน่านและพ้ืนที่ที่สภาพเป็น 
ป่าเสื่อมโทรม 
  4. การอพยพจากการพัฒนาประเทศด้านคมนาคม คือ การเกิดถนนหนทางทั้งทางหลวงแผ่นดิน 
ทางหลวงจังหวัดรวมทั้งทางรถไฟ ปัจจุบันประชาชนนิยมปลูกที่อยู่อาศัยริมถนนมากขึ้น เพราะสะดวกสบายกว่าริม
แม่น้ า  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็ เป็นสิ่ งจู งใจให้ เกิดชุมชนใหม่ขึ้นมา เช่น นิคมอุตสาหกรรมที่  
อ าเภอวชิรบารมี เป็นต้น 
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 2. ไทยเชื้อสายจีน จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุ ชาวไทยเชื้อ
ส า ยจี นพอที่ จ ะ ยื น ยั น ไ ด้ ว่ า  คนจี นที่ เ ข้ า ม า พ่ึ งพร ะบรม 
โพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือ
แ ส ว ง ห า อ า ชี พ แ ล ะ แ ห ล่ ง ท า ม า ห า กิ น เ ข้ า ม า พ บ ค ว า ม 
อุ ดมสมบู รณ์ จึ ง ส่ ง ข่ า ว ให้ญาติ และมิ ต รสหายทราบแล้ ว  
จึ งชั กชวนกัน เดิ นทาง เข้ ามา ในประ เทศไทยท า ให้ คนจี น 
ในประเทศไทยเพ่ิมจ านวนมากขึ้น คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
พิจิตรส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นรุ่นลูกหลานคนจีนที่มาจากเมืองจีนโดยตรงมีหลงเหลืออยู่ไม่กี่คนและในปัจจุบันนี้ก็มี
อายุมากแล้ว ประมาณ 70 - 80 ปีขึ้นไป คนจีนในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทาง
ริมชายทะเลทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยการโดยสารเรือก าปั่น เรือใบ เรือส าเภามาลงที่ซัวเถา แล้วขึ้นเรือต่อมา
ลงที่เกาะสีชังบ้าง ที่ท่าเรือที่กรุงเทพมหานครบ้าง และตามท่าเรือต่าง ๆ ของประเทศไทยในสมัยนั้น แล้วติดต่อกับ
ญาติพ่ีน้องชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ก่อนแล้วในประเทศไทยตามจังหวัดต่าง ๆ ส่วน “แซ่” ของคนจีนนั้นเป็นการตั้งตาม
หัวหน้าเผ่าที่เป็นผู้ปกครองในแต่ละยุคสมัยมีทั้งหมดประมาณ 50 ชนชาติ แต่พอที่จะจ าแนกได้เป็นชนชาติใหญ่ๆ 
ได้ 5 ชาชาติ คือ ชาวฮ่ัน ชาวแมนจู ชาวมองกอเลีย ชาวจีนมุสลิม และชาวจีนทิเบต “แซ่” จะเป็นการบ่งบอกถึง
เชื้อสายตระกูลของชาวจีน คนไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดพิจิตรมีอยู่ทุกอ าเภอ ดังนี้ 
 1) อ าเภอเมืองพิจิตร  จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ไหหน า แคะ แต่จะมีชาวจีนแต้จิ๋วเป็นส่วนใหญ่ 
 2) อ าเภอตะพานหิน  จะเป็นคนจนีแต้จิ๋ว ไหหน า 
 3) อ าเภอบางมูลนาก  จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ไหหน า 
 4) อ าเภอโพทะเล      จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ไหหน า 
 5) อ าเภอสามง่าม      จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ไหหน า 
 6) อ าเภอโพธิ์ทะเล   (ต าบลไผ่ท่าโพกลาง) จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ไหหน า 
 7) อ าเภอสากเหล็ก    จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ไหหน า 
 8) อ าเภอบึงนาราง จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว 
  9) อ าเภอวังทรายพูน   จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว 
 

3. ไทยพวน  เป็นคนไทยเชื้อสายหนึ่งมีถ่ินฐานอยู่ที่
แขวงเมืองพวน มีเมืองหลวงชื่อเมืองเชียงขวาง ปัจจุบันอยู่ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาเหตุที่ชื่อว่าไทย
พวน อาจเป็นเพราะในบริเวณที่ราบสูงนั้นมีแนวแม่น้ าสาย
เหนือไหลผ่านมีชื่อว่า “แม่น้ าพวน” คนอ่ืนจะเรียกกลุ่มนี้ว่า 
“ไทยพวน” กลุ่มชนเชื่อสายไทยพวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่
ในจังหวัดพิจิตร เป็นกลุ่มชนที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมือง
โสยหรือเมืองสุย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองพวน เขตเชียง
ขวางในประเทศไทยแตกสาขามาจากไทยพวน จังหวัดลพบุรี และบางกลุ่มแตกสาขามาจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
กระจายอยู่ในอ าเภอบางมูลนาก อ าเภอตะพานหิน และอ าเภอทับคล้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 บรรพบุรุษแตกสาขามาจากบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี กลุ่มนี้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลอง
ห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน และตั้งชื่อชุมชนตามชื่อล าคลองห้วยเกตุ ภายหลังได้เรียกชื่อชุมชนว่า “บ้านป่าแดง” 
เมื่อทางราชการก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรกประมาณปี พ.ศ. 2459 

ชาวไทยเชื้อสายจีน 
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กลุ่มที่ 2 บรรพบุรุษที่แตกสาขามาจากบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มนี้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ี
ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอบางมูลนาก ปัจจุบันบ้านทุ่งโพธิ์ขึ้นกับอ าเภอตะพานหิน บางส่วนย้ายมาที่บ้านวังหลุม บ้านวัง
แดง บ้านวังหินเพลิง บ้านวังกระชัน บ้านสายดงยาง ในอ าเภอตะพานหิน และอ าเภอทับคล้อ 

 4. ไทยอีสาน ภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แตกต่างกันไปในแต่
ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึง
ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา และรูปแบบการด าเนินชีวิตตลอดจน
อาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมี
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีส่วนหนึ่งอาจเป็นผล
มาจาก การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ และมี
การติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้ เคียงกันจน
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ประชากรชาวไทยอีสานในจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่จะอพยพโยกย้ายถิ่น
ฐานมาจากหลายจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น มาจากจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี 
กาฬสินธุ์ ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งในสมัยก่อนนั้นทางภาคอีสานเป็น
ดินแดนที่นับว่าขาดความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องท ามาหากินในด้านการเกษตร ประชาชนจึงได้พากันอพยพย้ายถิ่น
ฐานเพ่ือหาที่ท ากินไปในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดพิจิตรก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวไทยอีสานมาตั้งหลักแหล่ง
ประกอบอาชีพอยู่ในหลายอ าเภอดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าชาวไทยอีสานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตรจะประกอบด้วย
กลุ่มชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยอีสาน ลาว เวียดนาม (ญวน) เขมร ส่วย (กูย) แสก ย้อ ผู้ไทย กะโส้ (โซ่) รวมทั้งไทย
โคราช ซึ่งแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต แต่วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยึดมั่นอยู่ในจารีตประเพณีที่เรียกว่า “ฮีตบ้าน คองเมือง” และ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” นับว่าเป็น
การสอนที่ท าให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมกิจกรรมสังคมและงานบุญงานกุศลเป็นประจ าด้วย
อุปนิสัยขยันขันแข็งและสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจผ่องใส อ่อนโยนและเวลาที่ว่างจากการท านาจึงคิด
สร้างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมลายสวย ผ้าฝ้ายทอมือที่นับว่าจะหายาก ข้าวของเครื่องใช้ เครื่อง
จักสานและเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งกลุ่มชาวไทยอีสานในจังหวัดพิจิตรยังคงสืบสานร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นอยู่ในแบบ
ลูกอีสานไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการด าเนินชีวิตด้านศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ให้มีการสืบทอดสู่ในรุ่น
ลูกหลาน ของชาวไทยอีสานในจังหวัดพิจิตรให้คงอยู่ต่อไป 

5 .  ไ ทยท ร งด า  ( โ ซ่ ง ด า )  เ มื่ อ ป ร ะม า ณ  
90 -100 ปีมาแล้ว ได้มีชาวไทยทรงด ารุ่นแรกๆ คือ  
รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดนครปฐม 
เพชรบุรี ราชบุรี เริ่มมีประชากรหนาแน่นที่ท ากินไม่เพียงพอ 
จึงได้อพยพเดินทางโดยใช้เกวียนล้อกระแทะเป็นพาหนะ
เทียมด้วยวัว ควาย มีทั้งอพยพมาทั้งครอบครัว และอพยพมา
เฉพาะหัวหน้าครอบครัวก็มี เดินทางแสวงหาที่ท ากินโดย
เดินทางขึ้นมาทางภาคเหนือของประเทศไทย เพราะว่ามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเมืองแถงพากันรอนแรม
เป็นเดือนเป็นปี หยุดพักตามที่พักต่าง ๆ ที่พอจะอาศัยได้เพ่ือหาเสบียง และอาหารจากป่า ล่าสัตว์ป่า โดยจะ
ผลัดเปลี่ยนกันอยู่ยามก่อไฟเฝ้ายามระวังอันตราย จนกระทั่งเดินทางมาถึงจังหวัดพิจิตร บางส่วนก็จับจองที่ท ากิน
ในต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยผู้อพยพมารุ่น
แรกๆต้องถามป่าเพ่ือท าเป็นที่นา ที่สวน ส าหรับใช้ประกอบอาชีพ เมื่อว่างจากฤดูท านาก็จะจับสัตว์ป่ามาท าอาหาร
และจ าหน่าย ในสมัยนั้นมีโจรขโมยชุกชุมระยะทางจากที่พักกับอ าเภอจะอยู่ห่างไกลกัน ผู้อพยพบางกลุ่มทนกับ
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สภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นป่าและโจรขโมยไม่ไหวก็จะอพยพออกไป คงเหลือแต่กลุ่มไทรทรงด า (โซ่งด า) ที่ตั้งใจท ามาหากิน
โดยไม่เกี่ยวข้องหรือสมาคมกับผู้ใด ต่อมาการคมนาคมสะดวกมากขึ้นความเป็นอยู่มากขึ้น ผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่รุ่น
แรกๆ ได้กลับไปเยี่ยมญาติพ่ีน้องที่จังหวัดเพชรบุรี นครปฐม และราชบุรี ได้น าครอบครัวและชักชวนญาติพ่ีน้องให้
อพยพมาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ท าให้ชาวไทยทรงด า (โซ่ด า) มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ชาวไทยทรงด า (โซ่ด า) ยังคง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการแต่งกาย ภาษา การพูด ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีที่น่าสนใจมากมาย ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันยังคงรักษาประเพณีและพิธีกรรมไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในความเป็น
ปึกแผ่นของกลุ่มชาติพันธ์ แม้ว่าในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกจะหลั่งไหลเข้ามาทดแทนวัฒนธรรมดั่ง
เดิมอย่างต่อเนื่อง แต่วัฒนธรรมหลายอย่างของไทยทรงด า (โซ่งด า) จังหวัดพิจิตร หาได้สูญหายไปตามกระแสแต่
อย่างใด หากแต่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยทรงด าในจังหวัดพิจิตรจะเรียกขานกันเองว่า “ไทย
โซ่ง” “ลาวโซ่ง” หรือ “โซ่ง” หากใช้สื่อสารกันอย่างเป็นทางการก็ใช้ค าว่า “ไทยทรงด า” 
 6. ลาวครั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2466 ราษฎรจากบ้านสว่าง 
(อ าเภอสว่างอารมณ์ในปัจจุบัน) จังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 15 
ครัวเรือน ได้อพยพเพ่ือมาจับจองที่ไร่ที่นาเพ่ือมาจับจองที่ไร่ที่
นาเพ่ือเป็นแหล่งท ามาหากินและตั้งรกราก หลวงปู่ตา และยาย
ปิ่น ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและเป็นผู้หนึ่งที่ได้อพยพติดตามบิดา-
มารดาในครั้งนั้นด้วย ได้เล่าให้ฟังว่า การอพยพในครั้งนั้นเป็น
การอพยพทั้งครอบครัวโดยการเดินเท้าและใช้เกวียนเป็นยาย
พาหนะในการบรรทุกสิ่งของ และยังมีการต้อนวัว ต้อนควายเพ่ือใช้ในการท าการเกษตรมาด้วย ผู้ที่น ามาในครั้ง
แรกชื่อ พ่อเฒ่ากวน ค าพา ซึ่งเป็นผู้ช านาญในการบวงสรวงเทวดา จึงถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้น าและพร้อมทั้งมี พ่อเฒ่า
บุญตา พ่อเฒ่าบาง พ่อเฒ่าแกะ พ่อเฒ่าศรี และแป๊ะยก ซึ่งเป็นคนจีนที่อพยพมาในครั้งนี้ด้วย ในครั้งนั้นได้เดินทาง
มาถึงบ้านไผ่ล้อม อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้หยุดพักเพ่ือส ารวจหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท า
การเกษตรนานประมาณ 1 เดือน ในการส ารวจครั้งนั้นได้พบสระน้ า 2 สระ และต่อมาจึงได้ตั้งชื่อสระ 2 แห่งนั้น
ว่า สระยายชี และสระตาเถร บริเวณพ้ืนที่รอบๆสระทั้ง 2 แห่งเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าและมีต้นไม้ขึ้นประปราย ซึ่งแต่
เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จนพิจารณาว่าทุ่งแห่งนี้มีความเหมาะสมที่จะท าการเกษตร จึงได้ยึดพ้ืนที่แห่งนี้ตั้ง
หมู่บ้านในเวลาต่อมา ก็ได้มีครอบครัวอพยพติดตามมาอีกเป็นจ านวนมาก จนตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า “บ้านสระ
ยายช”ี ขึ้นอยู่กับต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายค า สุขเกษม 

7. ไทยลาวแง้ว ชาวไทยลาวแง้ว หรือกลุ่มชน
ลาวแง้วในจังหวัดพิจิตร คือชนชาติลาวกลุ่มหนึ่งที่ถูกกวาด
ต้ อนมาจากนคร เวี ย งจั นทร์  ประ เทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว 
ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2321 - พ.ศ. 2322) ได้
โปรดให้กองทัพไทยยกไปปราบลาว เนื่องจากเจ้านายของลาวเกิด
ความปรองดองกันโดยโปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็น
แม่ทัพยกไปปราบปรามกรุงศรีสัตนาคบหุต เมืองเวียง
จันทร์ เมืองหลวงพระบาง ตลอดจนหัวเมืองอ่ืน ๆ เมื่อตีได้จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเวียงจันทร์มายังกรุง
ธนบุรี แล้วกวาดต้อนเชลยลาวมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วย ก าหนดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่มายังกรุงธนบุรี ในรัชกาลที่ 5 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้เลิกทาส บรรดาเชลยลาวแง้วทั้งหลายใน
จังหวัดลพบุรี จึงมีอิสระในการตั้งบ้านเรือน และท ามาหากินโดยแยกย้ายที่ต่าง ๆ ส าหรับไทยลาวแง้วจังหวัดพิจิตร 
ได้อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี และได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตัดไม้ หมู่ที่ 5 บ้านป่าหวาย ต าบลหนอง
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ปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน บ้านดงเย็น ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และอีกหลายหมู่บ้าน
ในจังหวัดพิจิตร แต่ที่กล่าวมานี้เป็นหมู่บ้านที่มีชาวลาวแง้วอาศัยอยู่มาก 

 8. ชาวกูย (ส่วย) ชุมชนกูยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย มี
การตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นในอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรี
สะเกษ บุรีรัมย์  และอุบลราชธานี ชุมชนกูยในภาคอีสานใต้ 
ในอดีต เป็นชุมชนเล็กๆ มีนิสัยชอบย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ี
หนึ่ง เมทื่อลูกหลานในครอบครัวเติบโตก็จะแยกย้ายออกจาก
หมู่บ้านไปหาที่อยู่ใหม่ในบริเวณที่ว่างที่ยังไม่มีใครยึดครอง หรือใช้
เ ป็ นที่ เ พ า ะปลู ก  มี อ า ชี พท า ก า ร เพร า ะปลู กท า ไ ร่ ท า น า 
เป็นหลัก มีความสามารถในการด ารงชีวิตในป่า และถากถางป่าเพ่ือ
ใช้ท าการเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดหมู่บ้านใหม่ๆขึ้นตลอดเวลา มีการแยกออกจากหมู่บ้านเดิม แตกหน่อแตก
กออยู่ใกล้บ้านเก่า เมื่อพ้ืนที่ท านามีน้อยจึงพากันย้ายถิ่นไปอยู่ห่างไกลออกไป การตั้งเป็นชุมชนใหม่นั้นชาวกูย
เรียกว่า “โซ๊ะตะมัย” หมายถึง “บ้านใหม่”  
 กูย (ส่วย) ในจังหวัดพิจิตรย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อประมาณปี พ.ศ.  2496 -2497 
เนื่องจากฝนแล้ง โดยเข้ามาถางป่าจับจองที่ซึ่งยังไม่มีใครเป็นเจ้าของในเขตต าบลบึงบัว อ าเภอสามง่าม  
จังหวัดพิจิตร หาเลี้ยงชีพด้วยการเผ่าถ่านและรับจ้างตัดอ้อย เมื่อได้เงินจะน ามาเช่าควายเพ่ือท านา ปัจจุบันกูยใน
จังหวัดพิจิตร ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านยางตะพาย ต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารมี 

9. ไทยวน คนไทยยวนในจังหวัดพิจิตร ได้อพยพ
มาจากอ าเภอหนองโน อ าเภอหนองยาว อ าเภอหนอง
แคน และอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  โดยมาจากหมู่บ้าน
ดาวเรือง บ้านอ้อย บ้านหนองเขื่อนช้าง และบ้านหนองโน 
ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อ าเภอบางมูลนาก มีครอบครัวของ 
นายมี มณีธรรม และอีก 5 ครอบครัว มาจากบ้านหนอง
ช้าง ต าบลหนองยาว จังหวัดสระบุรี มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้าน 
ล าประดาใต้ ต่อมามีครอบครัวของนายเขียว รามสูตร 
อพยพมาจากหมู่ที่ 3 ต าบลหนองโน จังหวัดสระบุรี และ
ชาวบ้านต าบลหนองโน จ านวน 4 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านล าประดาใต้ ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งคือ  
นายเขียว รามสูตร ได้อพยพมาจากหมู่ที่  3 ต าบลหนองโน จังหวัดสระบุรี  มาพร้อมกับครอบครัว อีก  
4 ครอบครัว มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านห้วยหลัว บ้านไดโสน อ าเภอบางมูลนาก และมีครอบครัวนายโม้ เพ็งสกุล นาย
เอิบ เพ็งสกุล ได้อพยพมาจากอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2450 มาพร้อมกับครอบครัว มา
ตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านหนองสองห้อง อ าเภอตะพานหิน ชาวไทยวนได้อพยพมาจากหลายหมู่บ้านในเขตอ าเภอหนองโน 
จังหวัดสระบุรี บ้านดาวเรือง บ้านอ้อย มาอยู่ที่เหนือบ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ต าบลคลองคูณ อ าเภอบางมูลนาก ใน
สมัยก่อนกลุ่มไทยวนที่อพยพมารุ่นแรกๆ คือ ปู่มี สวัสดิ์ ปู่ลับ ทานะมัย ปู่แปง ทานะมัย ปู่ปัน ทานะมัย (ขุน
จ าแนก ทานะมัย) หลวงพ่อทองค า ทานะมัย (ย้ายไปอยู่บ้านใหม่สุขเกษม จั งหวัดสุโขทัย) เมื่อประมาณปี พ.ศ.
2 4 4 0  ค ร อ บ ค รั ว พ่ อ เ ฒ่ า พุ ฒ  ม ง ค ะ สิ ง ห์  ม า จ า ก บ้ า น อ้ อ ย  จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี  ต่ อ ม า ปี   
พ.ศ. 2443 พ่อเฒ่าเหย ติตานนท์ ได้อพยพมาจากบ้านดาวเรือง และปี พ.ศ. 2445 แม่เฒ่าตา มูลฟู ได้อพยพมา
จากบ้านหนองแค จังหวัดสระบุรี สาเหตุส่วนใหญ่ที่ชาวไทยวน อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดพิจิตรนั้น 
ก็เพราะท่ีท ามาหากินเดิมไม่เพียงพอ จึงพากันอพยพมาหากินแห่ใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิม อยู่กันเป็นครอบครัว
ใหญ่ตราบเท่ทุกวันนี้ 
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 10. ไทยมุสลิม ไทยมุสลิม อพยพมาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย มุสลิมรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาใน
จังหวัดพิจิตรมาจากปากีสถาน ประมาณ ๘๐ ปีมาแล้ว รุ่นที่สอง
มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณเกือบ ๗๐ ปี นอกนั้น
มาจากจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยและกระจายอยู่ตาม
อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพิจิตร ดังนี้ 
1) อ าเภอเมืองพิจิตร อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร  
บ้านบึงตะโกน ต าบลท่าหลวง ต าบลท่าฬ่อ  บ้านท่ามะไฟ ต าบล
ป่ามะคาบ และต าบลวังกรด 
2) อ าเภอตะพานหิน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินและต าบลทับหมัน 
3) อ าเภอบางมูลนาก อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
4) อ าเภอโพทะเล อาศัยอยู่ในต าบลบางคลาน 
5) อ าเภอสามง่าม อาศัยอยู่ในต าบลรังนก 
6) อ าเภอวชิรบารมี อาศัยอยู่ในต าบลบึงบัว 
7) อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อาศัยอยู่ในต าบลโพธิ์ประทับช้าง บ้านสระประทุม ต าบลไผ่รอบ ต าบลทุ่งใหญ่ และ
ต าบลวังจิก 
8) อ าเภอวังทรายพูน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวังทรายพูน 
9) อ าเภอทับคล้อ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทับคล้อ 
10) อ าเภอสากเหล็ก อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสากเหล็ก 
11) อ าเภอดงเจริญ อาศัยอยู่ในต าบลห้วยพุก และต าบลห้วยร่วม 
  โดยได้รวมตัวกันก่อสร้างมัสยิดขึ้น และได้เปิดอาคารมัสยิดดิยาอุ้ลอิสลาม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 
โดยนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นประธาน ซึ่งมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมพ่ีน้องชาว
ไทยมุสลิมในจังหวัดพิจิตร และชาวไทยมุสลิมต่างพื้นท่ีที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและปฏิบัติศาสนกิจ 

  การนับถือศาสนา : ประชากรจังหวัดพิจิตร จ านวน 531,463 คน นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 
528,114 คน นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 3,125 คน นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 352 คน มีศาสนาสถานใน
ศาสนาต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. ศาสนาพุทธ มีจ านวนวัดรวมทั้งสิ้น 472 วัด ส านักสงฆ์ 156 แห่ง พระภิกษุ 3,217 รูป 
   2. ศาสนาคริสต์ มีจ านวนโบสถ์รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง 

   3. ศาสนาอิสลาม มีจ านวนมัสยิดรวมทั้งสิ้น 1 แห่ง 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนวัด ส านักสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด และพระภิกษุสงฆ์ 

อ าเภอ วัด 

(แห่ง) 
ส านักสงฆ ์

(แห่ง) 
โบสถ์  
(แห่ง) 

มัสยิด (แห่ง) 
พระภกิษ ุ

(รูป) 
1. เมืองพิจิตร 61 8 4 1 690 

2. ตะพานหิน 52 13 1 - 347 

3. โพทะเล 45 11 - - 333 

4. บางมูลนาก 48 11 1 - 292 

5. โพธ์ิประทับช้าง 53 24 1 - 311 

6. ทับคล้อ 44 14 2 - 175 

7. สามง่าม 35 12 3 - 308 
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อ าเภอ วัด 

(แห่ง) 
ส านักสงฆ ์

(แห่ง) 
โบสถ์  
(แห่ง) 

มัสยิด (แห่ง) 
พระภกิษ ุ

(รูป) 
8. วังทรายพูน 29 13 - - 125 

9. สากเหล็ก 20 11 1 - 128 

10. วชิรบารมี 29 14 - - 169 

11. ดงเจริญ 26 10 - - 127 

12. บึงนาราง 30 15 1 - 212 

รวม 472 156 14 1 3,217 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพิจิตร และส านกังานวัฒนธรรมจังหวดัพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

4. ลักษณะทางด้านสังคม และความม่ันคง 
  (1) โครงสร้างประชากรจังหวัดพิจิตร  ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 จังหวัดพิจิตรมีประชากรมี
ประชากรแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ 
   - ช่วงอายุ วัยเด็ก (0 - 14) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2561 มีประชากร 
จ านวน 84,030 คน ปี พ.ศ. 2562 มีประชากร จ านวน 81,527 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ านวน  2,503 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 79,289 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จ านวน 2,238 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.75 
   - ช่วงอายุ วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2561  
มีประชากร จ านวน 345,252 ปี พ.ศ. 2562 มีประชากร จ านวน 340 ,613 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
จ านวน 4,639 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34  ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 338,654 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
1,959 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 
   - ช่วงอายุ วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2561  
มีประชากร จ านวน 105,266 คน ปี พ.ศ. 2562 มีประชากร จ านวน 109,225 คน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 
จ านวน  3,959 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76 ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 114,367 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
5,142 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71       

ตารางแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตรจ าแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

 กลุ่มอาย ุ
 (ปี) 

2561 2562 2563 2564 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

วัยเด็ก  
(0 -14 ปี) 

84,030 43,336 40,694 81,527 42,012 39,515 79,289 40,902 38,387 77,726 40,169 37,557 

วัยแรงงาน  
(15 - 59 ปี) 

345,252 171,569 173,683 340,613 169,352 171,261 338,654 168,623 170,031 335,833 167,253 168,580 

วัยสูงอายุ  
(60 ปี ข้ึนไป) 

105,266 45,997 59,269 109,225 47,754 61,471 114,367 50,126 64,241 115,129 50,359 64,770 

รวม 534,548 260,902 273,646 531,365 259,118 272,247 532,310 259,651 272,659 528,688 257,781 270,907 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 หน้าท่ี ๒๔ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรของจังหวัดพิจิตร จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนประชากร (คน) 
วัยเด็ก  

(0 -14 ปี) 
วัยแรงงาน  
(15 - 59 ปี) 

วัยสูงอายุ  
(60 ปี ขึ้นไป) 

1. เมืองพิจิตร 108,159 15,955 68,779 23,425 

2. ตะพานหิน 65,098 8,940 41,157 15,001 

3. โพทะเล 58,242 7,976 37,459 12,807 

4. บางมูลนาก 44,527 6,450 26,463 11,614 

5. โพธ์ิประทับช้าง 43,398 6,979 27,760 8,659 

6. ทับคล้อ 42,534 6,077 26,438 10,019 

7. สามง่าม 41,818 6,144 27,000 8,674 

8. วังทรายพูน 24,168 3,477 15,474 5,217 

9. สากเหล็ก 23,353 3,646 14,990 4,717 

10. วชิรบารมี 31,032 5,177 20,318 5,537 

11. ดงเจริญ 19,547 2,766 12,362 4,419 

12. บึงนาราง 28,774 4,529 18,860 5,385 

รวม 530,650 78,116 337,060 115,474 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

ตารางแสดงจ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และอื่นๆ ของจังหวัดพิจิตรจ าแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2561 – 2564 

กลุ่ม  
2561 2562 2563 2564 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ผู้ด้อยโอกาส 3,339 - - 7,455 3,374 4,081 8,682 3,755 4,927 3,374 1,369 2,005 

คนพิการ 30,947 15,725 15,222 32,865 16,634 16,231 34,717 17,524 17,193 35,192 17,749 17,443 

รวม 34,286 15,725 15,222 40,320 20,008 20,312 43,399 21,279 22,120 38,566 19,118 19,448 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ตารางแสดงจ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และอื่นๆ ของจังหวัดพิจิตร จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ปี 2564 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
1. เมืองพิจิตร 568 6,645 
2. ตะพานหิน 356 3,875 
3. โพทะเล 360 4,715 
4. บางมูลนาก 301 3,405 
5. โพธิ์ประทับช้าง 298 2,724 
6. ทับคล้อ 168 2,976 
7. สามง่าม 272 2,400 
8. วังทรายพูน 228 1,517 
9. สากเหล็ก 200 1,266 
10. วชิรบารมี 237 2,116 
11. ดงเจริญ 150 1,450 
12. บึงนาราง 190 2,103 

รวม 3,328 35,192 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 หน้าท่ี ๒๕ 

  (2) ด้านแรงงาน ในปี 2564 จังหวัดพิจิตร มีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 
จ านวน 286,044 คน แบ่งเป็น 

ตารางแสดงสภาพแรงงานของจงัหวัดพิจิตร 

 สภาพแรงงาน  ชาย หญิง รวม 

1. ประชากรรวม 255,547 278,174 533,721 
2. ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 209,955 235,276 445,231 
3. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

  -  ผู้มีงานท า 

  -  ผู้ว่างงาน 

  -  ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 

152,906 

151,087 

1,819 

- 

133,138 

130,450 

2,375 

313 

286,044 

281,537 

4,194 

313 
4. ผูไ้ม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

  -  ท างานบ้าน 

  -  เรียนหนังสือ 

  -  อื่นๆ 

57,049 

2,521 

17,056 

37,472 

102,138 

42,082 

14,558 

45,498 

159,188 

44,603 

31,615 

82,970 
5. ประชากรต่ ากว่า 15 ป ี 45,592 42,898 88,490 
6. อัตราการจ้างงานต่อก าลังแรงงาน (ร้อย
ละ) 

98.81 97.98 98.42 

7. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.19 1.78 1.47 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัพิจิตร ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผู้อยู่ในก าลังแรงงาน และผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ปี 2561 - 2564 

ปี 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน (คน) ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน (คน) 

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
ก าลังแรงงาน 
ที่รอฤดูกาล 

ท างานบ้าน เรียนหนังสือ อื่นๆ 

2561 284,046 2,543 543 46,291 30,155 79,745 
2562 284,382 1,982 824 48,493 27,954 80,614 
2563 285,919 3,854 950 46,797 26,176 81,158 
2564 281,537 4,194 313 44,603 31,615 82,970 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ตารางแสดงจ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลุ่มอาชีพ 
จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ (คน) 

2561 2562 2563 2564 
1. การฝึกเตรียมเข้าท างาน 160 68 30 30 
2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 992 464 622 335 
3. การฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงาน (อาชีพเสริม) 442 508 140 - 
4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 230 288 293 304 
5. โครงการผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียนสวัสดิการรัฐฯ 4,208 - - - 

รวม 6,032 1,328 1,085 669 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 หน้าท่ี ๒๖ 

5. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  ระบบขนส่งทางถนน 

 (1) เส้นทางที่  1 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32  
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1118 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – อ าเภอ
ชุมแสง – อ าเภอบางมูลนาก – อ าเภอตะพานหิน – จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร   

  (2) เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางอ าเภอตากฟ้า – เขา
ทราย อ าเภอทับคล้อ – อ าเภอสากเหล็ก – แยกเข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข 111 รวมระยะทาง
ประมาณ 344 กิโลเมตร 

  (3) เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางอ าเภอตากฟ้า – เขาทราย 
อ าเภอทับคล้อ – แยกเข้าอ าเภอตะพานหินตามทางหลวงหมายเลข 113 เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวง
หมายเลข 113 รวมระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร 

  (4) เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – พิษณุโลก ถึง
อ าเภอวชิรบารมี – แยกเข้าอ าเภอสามง่าม ตามทางหลวงหมายเลข 115 เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทาง
ประมาณ 360 กิโลเมตร  

5.2 ระบบขนส่งทางราง 

   จังหวัดพิจิตรมีทางรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ ตัดผ่านเชื่อมโยงกับจังหวัดตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ผ่านอ าเภอบางมูลนาก อ าเภอตะพานหิน และอ าเภอเมืองพิจิตร ซึ่งจะท าให้
เพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต อีกทั้ง ยังอ านวย
ความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน  

5.3 ระบบไฟฟ้า   

   จังหวัดพิจิตร มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวนทั้งสิ้น 97,587 ครัวเรือน 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 

รายการ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร 41,639 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอ าเภอสากเหล็ก 6,380 
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอ าเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง 

16,791 

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอ าเภอวังทรายพูน 8,216 
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอวชิรบารมี 24,561 

รวม 97,587 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 หน้าท่ี ๒๗ 

5.4 ระบบประปา 
   การประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดพิจิตรมี 3 สาขา คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมือง
พิจิตรมีก าลังการผลิตน้ าประปา 1,340 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน  
มีก าลังการผลิตน้ าประปา 560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก มีก าลังการผลิต
น้ าประปา 580 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง    

ตารางแสดงข้อมูลการก าลังการผลิตและการใช้น้ าประปา 

รายการ 
ก าลังการผลิต
(ลบ.ม./ชม.) 

น้ าท่ีผลิตได้   
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าท่ี
จ าหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าท่ีใช้ใน
ระบบ (ลบ.ม.) 

จ านวนผู้ใช้น้ า
(ราย) 

การประปาส่วนภมูิภาค 
สาขาเมืองพิจิตร 

1,340 7,892,586 6,220,893 28,770 27,826 

การประปาส่วนภมูิภาค 
สาขาตะพานหิน 

560 2,642,617 1,958,154 71,660 10,726 

การประปาส่วนภมูิภาค 
สาขาบางมูลนาก 

580 3,623,293 1,193,083 83,400 6,475 

รวม 2,480 14,158,496 9,372,130 183,830 45,027 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (1) ทรัพยากรน้ า 

   1) จังหวัดพิจิตร มีจ านวนบ่อน้ าบาดาล ณ ปี 2564 จ านวนรวมทั้งสิ้น 3,298 บ่อ ดังนี้   

ตารางแสดงจ านวนบ่อน้ าบาดาล และแหล่งน้ าตามธรรมชาติของจังหวัดพิจิตร ในปี 2561 – 2564 

อ าเภอ 
บ่อน้ าบาดาล (บ่อ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. เมืองพิจิตร 357 367 393 415 
2. ตะพานหิน 182 186 284 319 
3. โพทะเล 20 41 137 216 
4. บางมูลนาก 386 396 400 403 
5. โพธ์ิประทับช้าง 137 258 367 412 
6. ทับคล้อ 83 93 151 185 
7. สามง่าม 61 78 147 192 
8. วังทรายพูน 7 7 35 44 
9. สากเหล็ก 58 67 88 96 
10. วชิรบารมี 625 650 792 847 
11. ดงเจริญ 33 43 57 69 
12. บึงนาราง 15 17 63 100 

รวม 1,964 2,203 2,914 3,298 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
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    2) แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง   

         - แม่น้ าน่าน ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตร ที่อ าเภอเมืองพิจิตร ตะพาน
หิน  บางมูลนาก ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้ าไหลลงสู่แม่น้ าน่าน 7 คลอง แม่น้ าน่านช่วงที่ไหลผ่าน
จังหวัดพิจิตร มีความยาวประมาณ 97 กิโลเมตร ปริมาณน้ าไหลสูงสุด 1,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พ้ืนที่ในลุ่ม
น้ าประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,626,250 ไร่ 

       -  แม่น้ ายม  ไหลจากจั งหวัดพิษณุ โลก ผ่ านจั งหวัดพิจิตรที่ อ า เภอสามง่ าม  
โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้ าไหลลงสู่แม่น้ ายม 7 คลอง แม่น้ ายมช่วงที่ไหล
ผ่านจังหวัดพิจิตร มีความยาวประมาณ 124 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าไหลสูงสุด 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พ้ืนที่
ในลุ่มน้ าประมาณ 2,046 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,276,750 ไร่ 

           - แม่น้ าพิจิตร เดิมเป็นแม่น้ าน่าน เมื่อมีการขุดลอกคลองแยกสายท าให้ตื้นเขิน  
โดยอยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ าน่านกับแม่น้ ายม มีความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผ่านอ าเภอเมืองพิจิตร  
โพธิ์ประทับช้าง  ตะพานหิน แล้วไปบรรจบกับแม่น้ ายมที่บ้านบางคลาน อ าเภอโพทะเล แม่น้ าสายนี้ตื้นเขินมาก
และมีฝายกั้นน้ าเป็นช่วง ๆ เพื่อใช้ในสวนผลไม้ 

    3) สถานการณ์น้ าของจังหวัดพิจิตร 

     - สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ า ในจังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่คาดการณ์เสี่ยงภัยแล้งและ
ขาดแคลนน้ า ทั้งหมด 1๒ อ าเภอ รวมพ้ืนที่จ านวน ๘๖๔,๕๒๖ ไร่ ได้แก่ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอ
วังทรายพูน อ าเภอทับคล้อ อ าเภอตะพานหิน อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอดงเจริญ อ าเภอสามง่าม อ าเภอวชิรบารมี 
อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และอ าเภอโพทะเล  
     - สถานการณ์ด้านน้ าท่วม ในจังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก ทั้งหมด 10 อ าเภอ 
รวมพ้ืนที่จ านวน 387,105 ไร่ ได้แก่ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอบางมูลนาก 
อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอสามง่าม อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และอ าเภอโพทะเล 

  (2) ทรัพยากรดิน : ดินที่พบในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรมีทั้งหมด 24 ชุดดิน แบ่งจ าแนกเป็นดินในที่ลุ่ม 
จ านวน 12 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินบางมูลนาก ชุดดินชุมแสง ชุดดินบางระก า ชุดดินเฉลียงลับ ชุดดินน่าน ชุดดิน
โพทะเล ชุดดินพิษณุโลก ชุดดินสุโขทัย ชุดดินอุตรดิตถ์ ชุดดินโคกส าโรง ชุดดินบ้านกลาง และชุดดินพิจิตร และ
เป็นดินในที่ดอน จ านวน 12 ชุดดิน ได้แก่ ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินชนแดน ชุดดินดอนไร่ 
ชุ ดดิ นแก่ งคอย  ชุ ดดิ นก าแพง เพชร  ชุ ดดิ นน้ าดุ ก  ชุ ดดิ น ไพศาลี  ชุ ดดิ นสมอท อด ชุ ดดิ น ไทรงาม  
ชุดดินตะพานหิน และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน รายละเอียดดังตารางที่แนบมานี้ 

ตารางแสดงจ านวนทรัพยากรดิน 

ล าดับที ่ หน่วยแผนท่ี ค าอธิบาย 
เน้ือที่ 

ไร่ ร้อยละ 
รวมเนื้อที่ดินในท่ีลุม่ 1,667,885 58.90 

1 Ban ชุดดินบางมูลนาก 143,373  5.06 
2 Cs ชุดดินชุมแสง 142,506  5.03 
3 Brk ชุดดินบางระก า 116,964  4.13 
4 Cl ชุดดินเฉลียงลับ 158,658  5.60 
5 Na ชุดดินน่าน 152,271  5.38 
6 Plo ชุดดินโพทะเล 183,263  6.47 
7 Psl ชุดดินพิษณุโลก 16  0.00 
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ล าดับที ่ หน่วยแผนท่ี ค าอธิบาย 
เน้ือที่ 

ไร่ ร้อยละ 
8 Skt ชุดดินสุโขทัย 465,214  16.43 
9 Utt ชุดดินอุตรดิตถ์ 82,144  2.90 

10 Ksr ชุดดินโคกส าโรง 85,402  3.02 
11 Bag ชุดดินบ้านกลาง 4,052  0.14 
12 Pic ชุดดินพิจิตร 134,022  4.73 

รวมเนื้อที่ดินในที่ดอน 808,386 28.54 
13 AC ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน 4,736  0.17 
14 Cd ชุดดินชัยบาดาล 2,763  0.10 
15 Cdn ชุดดินชนแดน 64,650  2.28 
16 Dr ชุดดินดอนไร่ 22,548  0.80 
17 Kak ชุดดินแก่งคอย 4,824  0.17 
18 Kp ชุดดินก าแพงเพชร 326,126  11.52 
19 Nd ชุดดินน้ าดุก 3,362  0.12 
20 Phi ชุดดินไพศาลี 6,163  0.22 
21 Sat ชุดดินสมอทอด 3,528  0.12 
22 Sg ชุดดินไทรงาม 115,267  4.07 
23 Tph ชุดดินตะพานหิน 245,515  8.67 
24 SC พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 8,904  0.31 

รวมเนื้อที่เบ็ดเตล็ด 355,611  12.56 
25 M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 55,767  1.97 
26 U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 211,780 7.48 
27 W พื้นที่น้ า 88,064 3.11 

รวมเน้ือที่ท้ังหมด 2,831,883 100.00 

  (3) ทรัพยากรป่าไม้ 
     จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 3,910 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 0.14  
ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดพิจิตร ได้แก่ 
    3.1 ป่าสงวนแห่งชาติหนองดง ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่จ านวน
ทั้งสิ้น 885 ไร่ 
    3.2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาก และป่าเขาชะอม ต าบลเขาเจ็ดลูก 
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่จ านวนทั้งสิ้น 1,150 ไร่ 
    3.3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทราย และป่าเขาพระ ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่จ านวนทั้งสิ้น 1,875 ไร ่
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ในปี 2563  ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปี 2563  
   1) ด้านอุปสงค์ คาดการณ์หดตัวร้อยละ -21.0 จากปี 2562 
   2) ด้านอุปทาน คาดการณ์หดตัวร้อยละ -3.4 จากปี 2562 
   3) ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด สะท้อนจากดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรลดลง
ร้อยละ -0.3 จากปี 2562 
   4) ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดพิจิตรที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
    4.1 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ 
    4.2 ความเสี่ยงด้านราคารับซื้อสินค้าเกษตรที่ยังไม่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ 
    4.3 ความเสี่ยงด้านก าลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลงอันสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านรายได้ 
และสัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 
    4.4 ความเสี่ยงอันเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 
   5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) ณ ราคาประจ าปี 2563  
มีค่าเท่ากับ 42,643 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ 50,440 ล้านบาท เท่ากับ 7,797 ล้านบาท หรือลดลง  
ร้อยละ -15.5 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2563 เท่ากับ 83,450 บาท  
ลดลงจากปี 2562 ที่ 98,011 ล้านบาท เท่ากับ 14,561 บาท หรือลดลงร้อยละ -14.9 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2560 – 2563 
สาขาการผลิต  2560 2561r 2562r 2563p 

1. ภาคเกษตร 18,163 21,254 20,810 19,062 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 18,163 21,254 20,810 19,062 

2. ภาคนอกเกษตร 26,502 29,004 29,630 23,580 

    2.1 ภาคอุตสาหกรรม 4,956 5,252 5,428 3,362 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 278 226 193 138 
การผลิตอุตสาหกรรม 3,418 3,815 3,886 2,771 

ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 635 580 636 453 

การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 624 631 713 508 
    2.2 ภาคบริการ 21,547 23,752 24,202 20,218 

การก่อสร้าง 1,786 1,849 1,810 1,746 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 6,711 8,046 7,849 6,672 
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 463 519 639 543 
ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 199 225 240 183 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 366 417 484 369 
การเงินและการประกันภัย 3,078 3,210 3,398 2,593 

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,573 1,874 2,117 1,615 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 120 105 115 87 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 63 67 69 52 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศฯ 1,506 1,583 1,645 1,903 
การศึกษา 3,343 3,197 3,139 2,395 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,784 2,027 1,989 1,518 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 154 180 214 163 
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 401 454 495 377 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 44,666 50,258 50,440 42,643 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (บาท) 85,546 96,950 98,011 83,450 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 522 518 515 511 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงานคลังจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
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3.1.3  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 
 จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี มีเนื้อที่สูงถึง 1.64 ล้านไร่ 
หรือมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้ให้ความส าคัญในเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ถือเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพ และเมื่อน ามาเชื่อมโยงแนวคิดต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า จะพบว่า ภาคเกษตร(ต้นน้ า) มีวัตถุดิบข้าวเปลือก ที่
สนับสนุนเชื่อมโยงสู่(กลางน้ า)ภาคการผลิต/แปรรูป/พัฒนา/ต่อยอด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง  ๆเช่น การ
ตรวจสอบคุณภาพ น้ าหนัก ความชื้นเข้าสู่กระบวนการอบ การแปรรูปเข้าสู่กระบวนการ สี/ฝัด/ขัดข้าว การเก็บรักษาและ
จ าหน่าย เช่น การบรรจุ การจัดเก็บ การยกระดับสถานประกอบการในเรื่องมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือ
สนับสนุนสู่การตลาด(ปลายน้ า) ในประเทศและต่างประเทศ  
 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ณ 30 มิ.ย. 64 มีโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 325 โรงงาน เงินลงทุนรวม 17,786.13 ล้านบาท คนงานรวม 6,905 คน และส่วนใหญ่โรงงานกระจายตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เขตอ าเภอเมือง และเขตอ าเภอตะพานหิน รวมถึง 54 โรงงาน  รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 
 

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

ม.ิย. 
2563 

ม.ิย. 
2564 

เพิ่มข้ึน/-ลดลง มิ.ย. 
2563 

ม.ิย. 
2564 

เพิ่มข้ึน/-ลดลง ม.ิย. 
2563 

ม.ิย. 
2564 

เพิ่มข้ึน/-ลดลง 
โรงงาน  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ คน ร้อยละ 

2 1 26 25    7.69  8.64 121.80 113.16  0.63  74 297 223  3.23  
3 316 299 -17   -5.23  14,831.02 17,786.13 177.756  99.32  6,661 6,608 53  0.77  

รวม 317 325 42  12.92  14,839.66   17,907.93  3,068.27  17.13  6,735   6,905  170  2.46  
  
  

ล าดับ อ าเภอ จ านวนโรงงาน  สัดส่วน (ร้อยละ)  หมายเหตุ 

1 เมืองพิจิตร 70              21.54       จังหวัดพิจิตร มีนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 1 แห่ง 
คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตร 
ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 97-99 ของทางหลวง
หมายเลข 117 สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนอง
หลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,088 ไร่          
 

2 ตะพานหิน 54              16.62  

3 บางมูลนาก 34               10.46  

4 ทับคล้อ 29                8.92 

5 โพทะเล 25                7.69  

6 วชิรบารมี  22                6.77  

7 สากเหล็ก 19                5.85  

8 บึงนาราง 12                3.69  

9 สามง่าม 14                4.31  

10 โพธิ์ประทบัช้าง 12                3.69  

11 ดงเจริญ 19                5.85  

12 วังทรายพูน 15                4.62  

รวม 325            100.00   
 

หมายเหตุ  1. ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ท าให้โรงงานขนาดต่ ากว่า 50 แรงม้า หรือกิจการ
ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน ไม่ถือเป็น “โรงงาน”  
    2. กฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 62ก มีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563  ท าให้โรงงานจ าพวกที่ 3 คือโรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 75 แรงม้า  และ/หรือ คนงานไม่เกิน 75 คน เปลี่ยนสถานะ
เป็นโรงงานจ าพวกที่ 2 โดยปริยาย 
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➢ อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตร  

 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่จ านวนมาก คือ อุตสาหกรรมการสีข้าว/ฝัดข้าว/ขัดข้าว มี
จ านวนโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่มากที่สุด จ านวน 50 โรงงาน หรือมีสัดส่วนร้อยละ 15.38 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด 
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซั่ มหรือผลิตภัณฑ์ปูน
ปลาสเตอร์ จ านวน 45 โรงงาน การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลฯ จ านวน 20 
โรงงาน การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช และโรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอม 
กระเบื้องประดับฯ จ านวนประเภทละ 15 โรงงาน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภทโรงงาน 
จ านวน 

(โรงงาน) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 9(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 50 15.38  

2 58(1) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอร์ 45 13.85  

3 2(5) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า 20 6.15  

4 2(1) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 15 4.61  

5 56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ 15 4.61  

รวมจ านวนโรงงาน ทุกประเภทโรงงาน 325 100.00  

 

 

 

 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้า มีเงินลงทุนรวม 3,531.00 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 19.72 ของเงินลงทุนรวมทั้งหมด 
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการสีข้าว/ฝัดข้าว/ขัดข้าว เงินลงทุนรวม 3,337.99 ล้านบาท และอุตสาหกรรมโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้า เงินลงทุน 3,085.75 ล้านบาท ตามล าดับ รายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภทโรงงาน 
เงินทุนรวม 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 88(1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า 3,531.00 19.72  
2 9(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 3,337.99 18.64  
3 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 3,085.75 17.23  
4 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือ

จ าหน่ายกา๊ซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
1,738.40 9.71  

5 88(2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 1,218.71 6.81  

รวมมูลค่าเงินลงทุน ทุกประเภทโรงงาน 17,907.93 100.00  
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  ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนงานจ านวนมาก คือ อุตสาหกรรมการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มฯ  มีเงินคนงาน
รวม 2,111 คน มีสัดส่วนร้อยละ 30.57 ของคนงานรวมทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการสีข้าว/ฝัดข้าว/ขัดข้าว 
คนงานรวม 782 คน และอุตสาหกรรมโรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนรองเท้าฯ คนงาน 736 คน ตามล าดับ รายละเอียด
แสดงตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทโรงงาน 
คนงาน
(คน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 28(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หกูระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ 2,111 30.57  

2 9(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 782 11.33  

3 33 โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอดัเข้ารูป 736 10.66  

4 58(1) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอร์ 379 5.49  

5 43(1) การท าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์ 173 2.51  

รวมจ านวนคนงาน ทุกประเภทโรงงาน 6,905 100.00  

  
 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพิจิตรพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Province Product : 
GPP) โดยการผลิตของจังหวัดพิจิตร ในปี 2563 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 42 ,345 ล้านบาท ลดลงจาก 
50,440 ล้านบาท ในปี 2562 ที่ผ่านมา เท่ากับ 8,095 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -16.0 ดัชนีปริมาณผลผลิต
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ -8.4 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ -11.3 ในปี 2562 โดยดัชนีภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ        
-28.7 จากร้อยละ 3.8 ในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากร (GPP Per capital) 
82,880 บาท/คน/ปี 
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๓.๒ การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด         
๓.๒.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  

จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. กลยุทธ์องค์กรStrategy 
1.  มีหน่วยงานก าหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรมใน

ระดับจังหวัด 
2.  มีหน่วยงานเฉพาะด้านในจังหวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (ศภ.3) , 
การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) 

1. การให้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายภาคอุตสาหกรรม 

2. ความไว้วางใจของชุมชนต่อการก ากับดูแลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. โครงสร้างองค์กรStructure 
3. มีคณะกรรมการ/คณะท างานภาคอุตสาหกรรมด้าน

ต่างๆที่ชัดเจน  
3. มีบุคลากรน้อยต่อการปฏิบัติงาน 

3. ระบบปฏิบัติการSystem  
4. มีการบริการผ่าน Online เพ่ิมข้ึนหลายช่องทาง 
5. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4. มีระบบใหม่ ยังขาดทักษะในการใช้งาน 
5. ยังขาดการประชาสัมพันธ์สู่ผู้ประกอบการ 

4. บุคลากรStaff 
6. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ 
7. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ

ท างาน 

6. ขาดความต่อเนื่องในการจ้างงาน และมีการ
เปลี่ยนงานบ่อย 

7. ขาดความอดทนในการท างาน 
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ Skill 
8.  บุคลากร มีความรู้ความสามารถสูง 
9.  เกษตรกรมีทักษะการผลิตสูง ได้มาตรฐาน GAP 
10. สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย (Internet , 

มือถือ) 

8.  แรงงานภาคอุตสาหกรรมบางส่วนขาดทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ  และเทคโนโลยี IT 

9.  แรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการ 

10. มีค่าใช้จ่ายในการใช้ Internet 
6. สไตล์ Style 
11. มีระเบียบ/กฏหมายที่ก าหนดชัดเจน 
12. มีโครงสร้างบริหารจัดการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน 

11. ขาดความเข้าใจในข้อก าหนดกฏหมายของ
หน่วยงาน 

12. มีการโยกย้ายเปลี่ยนต าแหน่งบ่อย 
13. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
14. ขาดงบประมาณท่ีจะน ามาบริหารโครงการ 
15. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่

ตรงกบัต าแหน่ง 
7. คา่นิยม Shared Values 
13. จังหวัดพิจิตรก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ให้

หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอุตสหากรรมด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน 

16. หน่วยงานภาคีเครือข่ายยังไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
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๓.2.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

โอกาส (O : Opportunities) อุปสรรค (T : Threats) 
1. การเมือง Politics 
1. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

และต่อเนื่อง 
2. มีการก ากับโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม

กฏเกณฑ์ กฏหมายอย่างเคร่งครัด 

1. ความแปรปรวนทางการเมืองมีผลต่อความ
เชื่อมั่นในการลงทุน 

2. เศรษฐกิจ Economic 
3. ช่องทางการค้าขายออนไลน์ 
4. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น คน

ละครึ่ง เราชนะ เที่ยวด้วยกัน มาตรา 33 และ
อ่ืนๆ 

 

2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
กระทบต่อการค้าขาย ส่งออก 

3. ก าลังซื้อของคนภายในจังหวัดลดลง 
4. ฤดูกาลแปรเปลี่ยน เกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง 

(ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ) 
3. สังคมวัฒนธรรม Social 
5. ประชาชนเริ่มเข้าถึงเทคโนโลยีของภาครัฐ ส่งผลให้

การสื่อสาร และการพัฒนาของภาครัฐได้ง่ายขึ้น 
6. การพัฒนาธุรกิจจากฐานการเกษตร โดยใช้ 

Technology เข้ามามีส่วนร่วม จากกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ 

5. สังคมผู้สูงอายุ ท าให้แรงงานเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมลดน้อยลง 

6. จังหวัดมุ่งเน้นการดูแล และช่วยเหลือในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส (กลุ่มเปราะบาง) มากกว่าการ
พัฒนาวัยแรงงาน 

7. ประชาชนในจังหวัดยังยึดติดกับการประกอบ
อาชีพแบบเดิม และท าการตลาดแบบเดิม ท า
ให้ยากต่อการพัฒนา 

4. สิ่งแวดล้อม Environment 
7. อยู่ในพื้นท่ีสินค้าภาคการเกษตรหลากหลาย 
8. มีแหล่งน้ าชลประทาน 50 % 
9. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

8. สภาพอากาศแปรปรวน 
9. ภัยพิบัติ แล้ง น้ าท่วม 
10. การเผาซังข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวของ

เกษตรกร 
5. เทคโนโลยี Technology 
10. มี 4G และ 5G ความเร็วสูง 
11. มีการน า หุ่นยนต์ มาใช้งาน 
12. สินค้าออนไลน์มีจ านวนมาก 
13. สามารถใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาด 

การสร้างเว็บเพจ , ไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ 

11. ระบบล่มบ่อย 
12. ไวรัส , แฮ็กเกอร์ 

6. ลูกค้า/ผู้รับบริการ Stakeholders 
14. ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
15. ลูกค้า/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงสินค้าและ

บริการได้ง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์ 

13. ผู้รับบริการ/นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถ
เดินทางมายังประเทศไทยได้อย่างสะดวก 
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๓.2.๓ TOWS Matrix 
 

กลยุทธเชิงรุก( S - O) กลยุทธเชิงปรับปรุงแก้ไข ( W - O) 
1. หน่วยงานภายในจังหวัดมีการบูรณาการในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล (S1,2+O1) 
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต/พัฒนา 
สินค้าให้กับผู้ประกอบการภายในจังหวัด 
(S4,5,8,10+O3,4,5,6,10,11,12,13,15) 

1. ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้เทคโนโลยี
ทดแทน (W3+O10,11,12) 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ (W5+O13,15) 
3. สนับสนุนความรู้ด้าน IT ภาษา ช่องทาง
การตลาด เว็บไซต์ การค้าออนไลน์ ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ (W7,9+O3,5,6,13) 

กลยุทธเชิงรับ( S - T) กลยุทธเชิงป้องกัน ( W - T) 
1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงานระยะสั้น,กลาง
,ยาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน (S1,13+T1) 
2. น าเทคโนโลยีมาช่วยด้านการตลาด เช่น การขาย
ออนไลน์ (S4,5+T2,3) 
3. พัฒนากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้
สูงขึ้นเพื่อชดเชยแรงงานที่ลดลง (S2,7+T5) 
 

1. มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจผ่านสื่อ
ออนไลน์ (line , facebook , youtube)  
(W1,2+T5,6,7) 
2. ใช้เทคโนโลยีมาใช้แทนบุคลากร (W3+T5) 
3. จัดอบรมชี้แจงท าความเข้าใจระบบงาน 
(W4,5+T11,12) 
4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (W5,6+T5,6) 
5. ดูแลสวัสดิการของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
ควบคู่กับกลุ่มเปราะบาง (W5,6+T5,6) 
6. จัดท าโครงการของบประมาณ (W13+T5) 
7. สร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นภาพตรงกัน 
(W15+T7 
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๓.2.๔.ความคาดหวังของผู้รับบริการ   
กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรม
และเหมืองแร่ 

 

1. มีนโยบาย/แนวทาง/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
และพ้ืนที่ 

2. กระบวนการออกใบอนุญาตมีความรวดเร็ว 
3. การด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนรอบเหมืองได้รับการพัฒนาจากเงินที่เรียกเก็บจากการท าเหมืองแร่ 
 

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
(SMEs) 

 

1. มีทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. ได้รับการสนับสนุนช่องการจ าหน่ายสินค้าจากภาครัฐ 
3. ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล 
 

ประชาชน/ผู้บริโภค 
 

1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
2. ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน 
3. มีการจ้างแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

ล้นตลาด 
 

ชุมชน 
 

1. ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ให้มีการ
ก ากับควบคุมให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2. ประชาชนในชุมชนได้รับการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
 

หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

1. มีข้อก าหนดแนวทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
2. มีการบูรณาการและประสานงานอย่างใกล้ชิด 
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๓.3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร ปี 2564 

๓.3.๑ วิสัยทัศน์ 

เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

๓.3.๒ 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 

๓.3.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในองค์กร 
และบูรณาการสารสนเทศในพ้ืนที่ 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม 
•  เป้าประสงค์   

1. จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิจิตร 
2. สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 
3. ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาสู่ความยั่งยืนยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการ และบูรณาการเพ่ือ

เพ่ิมนวัตกรรมใหม่  ๆของผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้าเกษตร 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. มีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดพิจิตร 1 แผน 
2. มีฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจระดบัจังหวัด 19 รายงาน 
3. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ได้รับค าปรึกษาแนะน า/

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 722 ราย 
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 35 ผลิตภัณฑ์ 
5. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 50 ราย 
6. มีกองทุนพัฒนาประชารัฐประจ าจังหวัด 1 แห่ง 
7. มีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (เชิงบุรณาการ) 1 แห่ง 
8. มีการเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือ

กลุ่มจังหวัด อย่างน้อย 1 โครงการ 
• กลยุทธ์/โครงการ 

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑ .  บู ร ณ า ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ส่ ง เสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน  และกลุ่ม OTOP สู่
ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า อ อ ก
จ าหน่ายได้อย่างยั่งยืน 
๓. เพิ่มขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ ห้ กั บ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
อุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุน
ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนต่อการ
ลงทุน 
 

โครงการท่ีสอจ.ของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
1.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดพิจิตร ** 2.600 - - 
2.โครงการเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ ** 2.200 - - 
3. โครงการศูนย์การพัฒนา/ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิจิตร **  0.850 - - 
4..โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  เครือข่าย ผู้ประกอบการแปร
รูปจากฐานเกษตรเพื่อสร้างความเข็มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ** 

- 1.095 - 

5.. โครงการพัฒนาการประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ** 

- - 3.400 

โครงการท่ีสอจ.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง 
๑. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 0.๐4๐ 0.๐3๐ 0.๐3๐ 
2. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้น าเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

0.080 
 

0.055 0.055 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 0.430 0.431 0.430 
4.โครงการด าเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0.235 0.206 0.235 
5.โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดพิจิตร 0.180 0.309 0.309 
6. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม (OPOAI-C) - 0.219 0.219 
7.โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ITC 4.0) 0.136 - - 
8.โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (CIV ) 0.025 - - 

หมายเหตุ : ** เป็นโครงการที่เสนอขอรบังบประมาณเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านการจัดล าดับส ารอง (Y2) ไม่ได้รับการจัดสรรฯ
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม 

• เป้าประสงค์   
1. ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลโรงงานอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามกฎหมาย 
2. รณรงค์ ส่งเสริม สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการโรงงานวารระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริม สนับสนุน การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย   
- โรงงาน ได้รับการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามกฎหมาย 200 โรงงาน 
- มีสมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ

สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 30 ราย 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสีเขียว 1 เครือข่าย 
- มีการส่งเสริมการวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ ร่วมกับ 

อปท. และชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 โรงงาน 

• กลยุทธ์/โครงการ 
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑.พัฒนาการสื่อสารเชิงรุก 
ร่ วมทั้ งรณรงค์  ด้ านรักษ์
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ 
และประชาชนท่ัวไป 
๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับผู้ประกอบการ  
๓.จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมสีเขียว 
4.ส่งเสริมการวางระบบธรร
ม า ภิ บ า ล ใ ห้ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ 

โครงการที่สอจ.ของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

1.โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ** 

4.320 - - 

โครงการทีส่อจ.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณกระทรวง 
๑. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

0.065 0.042 0.042 

๒. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
แก่สถานประกอบการ 

0.060 0.056 0.056 

3. โครงการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ(ถ่ายโอน) 
 

- 0.065 0.065 

    

    

    
หมายเหตุ : ** เป็นโครงการที่เสนอขอรบังบประมาณเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านการจัดล าดับส ารอง (Y2) ไม่ได้รับการจัดสรรฯ 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาระบบงานให้บริการภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงฐานข้อมูลภายใน
องค์กร และบูรณาการสารสนเทศในพื้นที่ 

• เป้าประสงค์   
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม และบูรณาการข้อมูล

เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
3. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้บริการด้วยองค์

ความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ยุคดิจิทัลและระบบราชการ 4.0 
4. ส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม ความโปร่งใส และยกระดับองค์กรคุณธรรม ในหน่วยงาน 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. มีฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจระดับจงัหวัด 19 รายงาน 
2. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.  มีช่องทางสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนางานบริการ ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
4.  มีช่องทางประสานงาน/บูรณาการ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติงานและ

การตัดสินใจเชิงพ้ืนที ่ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง/เครือข่ายการปฏิบัติงาน 
5. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานอยู่ในระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป 
6. มีการประเมินองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานอยู่ในระดับที่ 2 ขึ้นไป  

• กลยุทธ์/โครงการ 
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
๑. บูรณาการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมกับผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย 
๒ .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน  
และกลุ่ม OTOP สู่การผลิต
สินค้าออกจ าหน่ายได้อย่าง
ยั่งยืน 
๓. เพิ่มขีดความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
๔.  ส่ ง เสริ มและสนับสนุน
ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการลงทุน 
 

โครงการทีส่อจ.ขอรับการสนับสนนุงบประมาณกระทรวง 
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้น าเตือน
ภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

0.080 
 

0.055 0.055 

2. โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 0.288 0.288 0.288 

โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ *** 
1. โครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

0.002 0.002 0.002 

2. โครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม 

0.001 0.001 0.001 

3. โครงการ/กิจกรรมตามหลักสูตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI 
KM Sharing Day ผ่านระบบ ZOOM  

- - - 

4. โครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
รัฐบาลดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ IT สู่ระบบราชการ 4.0 

0.001 0.001 0.001 

5. โครงการ/กิจกรรม 5 ส สอจ./สนง.น่าอยู่ 0.002 0.002 0.002 
    

หมายเหตุ : *** เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอด าเนินการ ภายใต้งบด าเนินงานในหน่วยงาน เพื่อขบัเคลื่อนตามเกณฑ์ ข้อก าหนด ขอ้สั่งการ และ
นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ปี 2564 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  2560 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดพิจิตร ป ี 2564 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อม
ดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิต
ดี พร้อมสู่สากล 

เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ เป็นมิตร
กั บ ชุ ม ช น  แ ล ะ พั ฒ น า สู่
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า  ดิ น 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 
การเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ 
สันติสุข อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารและบริการสู่
สากล 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  
การพัฒนาระบบงานให้บริการ
ภาคอุตสาหกรรม เชื่ อมโย ง
ฐานข้อมูลภายในองค์กร และ
บูรณาการสารสนเทศในพื้นที่ 
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4.2 ภาพกิจกรรมการทบทวนจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน ด าเนินการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม  ๒๕64 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอ านวยการ 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   โดยมีนางสาวจรินทร์ ทองรัตนรักษา เป็นวิทยากร มี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมสัมมาฯครั้งนี้ จ านวน  34 คน 
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