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สภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตร 

 
  ที่ตั้งและอาณาเขต 

    จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 45 
ลิปดาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา กับ 16 องศาลิปดาเหนือ มีพ้ืนที่ 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,333 ไร่ มีแม่น้้าสายส้าคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้้าน่าน แม่น้้ายม และ
แม่น้้าพิจิตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
 

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดพิษณุโลก 
  ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ  จังหวัดนครสวรรค ์
  ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดก้าแพงเพชร  และจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  สภาพภูมิประเทศ 
  จังหวัดพิจิตรมีสภาพพ้ืนที่เอ้ืออ้านวยต่อการเกษตร พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้า อยู่สูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร ทางด้านตะวันออกมีความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 2 ส่วนที่ต่อเนื่อง
กับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ราบสูงความลาดเอียงร้อยละ 2 -10 มีแม่น้้าสายส้าคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้้า
น่าน แม่น้้ายม และแม่น้้าพิจิตร ซึ่งสามารถแบ่งพ้ืนที่ตามสภาพภูมิประเทศ ออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้ 
 
 

  1) พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกของแม่น้้ าน่านเป็นที่ราบแบบลูกฟูก  มีความลาดเทจาก 
ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยบริเวณที่ติดแม่น้้าน่านจะมีพ้ืนที่ค่อนข้างต่้า ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากแม่น้้า
น่านออกไปทางทิศทางตะวันออกจะมีลักษณะค่อนข้างสูง มีล้าคลองธรรมชาติที่เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์
หลายสาย ซึ่งจะไหลผ่านพ้ืนที่นี้และไหลลงสู่แม่น้้าน่านในที่สุด พ้ืนที่ดังกล่าวนี้ได้แก่บางส่วนของอ้าเภอเมือง
พิจิตร อ้าเภอสากเหล็ก อ้าเภอวังทรายพูน อ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอบางมูลนาก และอ้าเภอ  
ดงเจริญ มีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 1,092,801 ไร่ 
 
 

  2) พ้ืนที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้้าน่านและแม่น้้ายม พ้ืนที่นี้มีลักษณะเป็นลูกฟูกโดยมีลักษณะ
พ้ืนที่ลาดเทจากทิศเหนือ ในเขตอ้าเภอเมืองพิจิตร และอ้าเภอสามง่าม แล้วค่อยๆ ลาดต่้าลงไปทางทิศใต้ในเขต
อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอโพทะเล และอ้าเภอบางมูลนาก อีกทั้งยังมีแม่น้้าพิจิตร (แม่น้้า
น่านเดิม) ไหลผ่านระหว่างแม่น้้าทั้งสอง บริเวณนี้มีพ้ืนที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการส่งน้้าฯ 
พลายชุมพล โครงการส่งน้้าฯ ดงเศรษฐี และโครงการส่งน้้าฯ ท่าบัว รวมพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 371,973 ไร่ 
 

  3) พื้นที่ทางทิศตะวันตกของแม่น้้ายม พ้ืนที่ส่วนนี้มีลักษณะลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งพ้ืนที่ที่ติดแม่น้้ายมจะเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้าน้้าท่วมถึง ในฤดูน้้าหลากน้้าจากแม่น้้ายมจะเอ่อล้นตลิ่งท่วม
พ้ืนที่ลุ่มต่้าอยู่เสมอ พ้ืนที่ส่วนนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตอ้าเภอวชิรบารมี อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง  
อ้าเภอบึงนาราง และอ้าเภอโพทะเล มีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 883,039 ไร่ 
 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 

 มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,831,333 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้ายม ลุ่มน้้าน่าน และลุ่มน้้าเจ้าพระยา 
 

  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) จังหวัดพิจิตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551-52) จ้าแนก
ได้เป็น พ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70.31 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 58.83 
ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 83.67 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1.1  
 
 
 



 
 

ตาราง 1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิจิตร ปี 2551-2552 
 

สัญลักษณ์ การใช้ที่ดิน 
เขตลุ่มน้้า 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 ปศุสัตว ์ 512 1,939 386 2,837 0.10 
A8 พืชน้้า 168 174 - 342 0.01 
A9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1,702 1,845 - 3,547 0.13 
F พื้นทีป่่าไม ้ 10,577 18,131 809 29,517 1.04 
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 231,311 333,812 2,854 567,977 20.06 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 66,257 106,818 5,582 178,657 6.31 

W พื้นที่น้้า 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 : ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

  ทรัพยากรดิน 
  จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ทรัพยากรดิน จังหวัดพิจิตร (Landplan 3.0 
กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) จ้าแนกกลุ่มดินเป็นดินบนพ้ืนที่ราบต่้า มีเนื้อที่ร้อยละ 80.61 ของจังหวัด และดิน 
บนพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 18.83 ของจังหวัด นอกจากนี้เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะพัฒนา
เพ่ือการเกษตรชลประทาน รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1.2 

ตาราง 1.2 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพิจิตร 
 

กลุ่มดิน 
ลุ่มน้้า เนื้อที่ (ไร่) เนื้อที่ (ไร่) 

ยม น่าน เจ้าพระยา ไร ่ ร้อยละ 
ดินบนพ้ืนท่ีราบต่้า 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 
พื้นที่น้้า 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 : ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
 



 
 
 

  การปกครองและประชากร 
   จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ้าเภอ 86 ต้าบล 888 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย  
อ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอตะพานหิน  อ้าเภอบางมูลนาก  อ้าเภอโพทะเล  อ้าเภอทับคล้อ  อ้าเภอวังทรายพูน  
อ้าเภอสามง่าม  อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง  อ้าเภอวชิรบารมี  อ้าเภอสากเหล็ก  อ้าเภอดงเจริญ  และอ้าเภอบึงนาราง   
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง  3  แห่ง   
ได้แก่  เทศบาลเมืองพิจิตร  เทศบาลเมืองตะพานหิน  เทศบาลเมืองบางมูลนาก  เทศบาลต้าบล  25 แห่ง  
และองค์การบริหารส่วนต้าบล 73 แห่ง   
  จ้านวนประชากรมีจ้านวนทั้งสิ้น 549,657 คน เป็นชาย 269,312 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  
ของประชากรทั้งหมด หญิง 280,345 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 โดยพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 149,042 คน  
หรือร้อยละ 27.11 ส่วนที่เหลือมีจ้านวน 400,526 คน หรือร้อยละ 72.89 อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนอกเขตเทศบาล 
 
  
 
 

  การสาธารณสุข 
   จังหวัดพิจิตรมีโรงพยาบาลประจ้าจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง และโรงพยาบาล
เอกชน 2 แห่ง   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  109 แห่ง  คลินิก  190  แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  
รวม 111 ร้าน ร้านขายยาแผนโบราณ รวม 46 ร้าน มีจ้านวนแพทย์และบุคลากรการแพทย์ จ้านวน 1,412 คน 
 

  การศึกษา 
   มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จ้านวน  338 แห่ง และสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา จ้านวน 6 แห่ง สถานศึกษาเอกชน จ้านวน 21 แห่ง และการศึกษานอกระบบ 12 อ้าเภอ มี
นักเรียนนักศึกษา จ้านวน 72,242  คน 
 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
   ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดพิจิตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (Gross Provincial 
Products : GPP) ปี 2553 ณ ราคาประจ้าปี มีมูลค่าเท่ากับ  34,274 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 32,276 ล้านบาท 
ในป ี2552 เท่ากับ 1,998 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.19 
  การผลิตภาคเกษตร ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 11,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
34.42 ของ GPP จังหวัด มีมูลค่าการผลิตภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีมูลค่า  11,400 ล้านบาท 
เท่ากับ 400 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.50   

ข้อมูล ณ วนัที่ 4 ตุลาคม 2555 



 
 

  การผลิตภาคนอกเกษตร ในปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่า 22,474 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
65.57 ของ GPP จังหวัด มีมูลค่าการผลิตภาคนอกเกษตรเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีมูลค่า 20,876 ล้าน
บาท เท่ากับ 1,598 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.65  
 ตาราง 1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
 

จ้าแนกรายสาขา 
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ้าปี (ล้านบาท) 

2550 2551 2552 2553 
ภาคเกษตร         8,315        13,187        11,400        11,800  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้          8,183         13,091         11,017         11,437  

การประมง             131                96              383              364  

ภาคนอกเกษตร       17,258        18,684        20,876        22,474  

การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน             673              914           1,906           1,769  

อุตสาหกรรม          2,429           2,771           3,145           4,693  

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา             474              453              584              599  

การก่อสร้าง          1,249           1,253           1,283           1,274  

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ          2,534           3,234           3,393           3,524  

โรงแรมและภัตตาคาร               93                93                81                92  

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม             546              511              498              480  

ตัวกลางทางการเงิน          1,297           1,390           1,404           1,528  

บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์ฯ          1,654           2,068           2,178           1,843  

การบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ ฯ         2,155          1,547          1,611          1,758  

การศึกษา         2,910          3,107          3,227          3,384  

การบริการด้านสุขภาพและสังคม            937             998          1,188          1,133  

การให้บริการด้านชุมชน สังคมฯ            285             308             332             318  

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล              22               36               46               79  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)      25,572       31,871       32,276       34,274  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท)      43,007       53,448       53,976       57,167  

จ้านวนประชากร (1,000 คน)           595            596            598            600  

ที่มา : ส้านักงานคลังจังหวัดพิจิตร กันยายน 2555 

  อุตสาหกรรม 
    -  มีนิคมอุตสาหกรรม  1  แห่ง 
    -  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ้านวน  708  แห่ง    เงินลงทุน  8,576 ล้านบาท   
แรงงานอุตสาหกรรม 9,527 คน แรงงานชาย จ้านวน 5,428 คน  แรงงานหญิง จ้านวน 4,099 คน   
  -  มีแร่ส้าคัญที่ผลิตได้ในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ ยิบซัม และทองค้า  



 
 

  พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดพิจิตร 
  จังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่ที่ เหมาะสมต่อการท้าการเกษตรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
หลายชนิด เช่น 

1) พืชไร่ที่ส้าคัญ  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง อ้อย  
2) ไม้ผลที่ส้าคัญ  ได้แก่  มะม่วง  ส้มโอ 
โดยข้าวจะเป็นพืชหลักของจังหวัด  โดยข้าวนาปีมีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 1,673,762 ไร่ ผลผลิต 

ประมาณ 817,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,520 ล้านบาท และเป็นข้าวนาปรังพ้ืนที่เพาะปลูก 1,070,677 
ไร่ ผลผลิต  848,764 ตัน มูลค่า 6,213  ล้านบาท  ส่วนไม้ผลที่ส้าคัญ  ได้แก่ มะม่วง 16,390 ไร่ ผลผลิต 
22,810 ตัน มูลค่า 411 ล้านบาท ส้มโอ 10,448 ไร่ ผลผลิต 27,281 ตัน มูลค่า 273 ล้านบาท  เป็นต้น 
 

  การเกษตร 
    จังหวัดมีพ้ืนที่การเกษตร 2,296,972 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 81 ของพ้ืนที่จังหวัด  เป็นการเพาะปลูก
ข้าวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พืชไร่  เช่น ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์  อ้อย ถั่วเขียว ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
การเกษตร คิดเป็นมูลค่า  11,540 ล้านบาท 
 

  ระบบชลประทาน 
    มีพ้ืนที่ในเขตชลประทาน  371,973 ไร่ พ้ืนที่ในเขตชลประทานทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ของโครงการ
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 3 โครงการ คือ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล, โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ดงเศรษฐี และ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่าบัว และพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดรวม 1,939,840 ไร่ ส้าหรับพ้ืนที่
นอกเขตชลประทานที่เป็นพื้นที่สถานีสูบน้้า ทั้งหมด 51 สถานี พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 115,740 ไร่ 
 

  ล้าน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
    แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง ดังต่อไปนี้ 
  แม่น้้าน่าน ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านอ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอตะพานหิน อ้าเภอบางมูล
นาก ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้้าไหลลงสู่แม่น้้าน่าน 7 คลอง แม่น้้าน่านส่วนที่ไหลผ่านจังหวัด
พิจิตรมีความยาว 97 กิโลเมตร ปริมาณน้้าไหลสูงสุด 1,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พ้ืนที่ในลุ่มน้้าประมาณ 
2,602 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,626,250 ไร่ 
  แม่น้้ายม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านอ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอ
โพทะเล ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้้าไหลลงสู่แม่น้้ายม 7 คลอง แม่น้้ายมไหลผ่านจังหวัดพิจิตร
ความยาว 124 กิโลเมตร มีปริมาณน้้าไหลสูงสุด 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พ้ืนที่ในลุ่มน้้าประมาณ 2,046 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,276,750 ไร่ 
  แม่น้้าพิจิตร เดิมเป็นแม่น้้าน่าน เมื่อมีการขุดลอกคลองแยกสายท้าให้ตื้นเขิน โดยอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างแม่น้้าน่านกับแม่น้้ายม มีความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง 



 
 

อ้าเภอตะพานหิน แล้วไปบรรจบกับแม่น้้ายมท่ีบ้านบางคลาน อ้าเภอโพทะเล แม่น้้าสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝาย
กั้นน้้าเป็นช่วง ๆ เพื่อใช้ในสวนผลไม้ 
 
  นอกจากแม่น้้าที่กล่าวมาแล้ว ยังมีแหล่งน้้าผิวดินที่มีลักษณะเป็นหนอง บึง อีกจ้านวน 134 แห่ง 
คิดเป็นพ้ืนที่ในฤดูฝน เฉลี่ยประมาณ 19.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 11 ,962 ไร่ บึงส่วนใหญ่มีลักษณะตื้นเขิน 
มีความลึกเฉลี่ย 0.40 – 1.00 เมตร มีบึงที่มีน้้าขังใช้ได้ตลอดปีอยู่ประมาณ 10 แห่งในเขตอ้าเภอเมืองพิจิตร  
บึงนาราง โพทะเล เช่น บึงสีไฟ บึงช้าง บึงคันไถ บึงน้อย บึงทับหมัน บึงนาราง บึงสนุ่น เป็นต้น 
 

  สถานการณ์น้้าของจังหวัด 
 

  สถานการณ์น้้าของจังหวัดในภาพรวม 
1) น้้าหลากจากแม่น้้ายม ซึ่งไหลมาจากทางตอนบนเขตจังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณมากล้น

ตลิ่งท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่้าริมแม่น้้ายม โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของแม่น้้ายม เขต อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
อ้าเภอบึงนารางและอ้าเภอโพทะเล สาเหตุเกิดจากแม่น้้ายมตอนบนเขตจังหวัดพิษณุโลกมีขนาดใหญ่ (ความจุ
ประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที) แต่ในเขตจังหวัดพิจิตรจะมีขนาดเล็ก (ความจุประมาณ 400 ลบ.ม./วินาที) อีกทั้ง
สภาพแม่น้้ายมในปัจจุบันมีสภาพรก และมีการรุกล้้าเขตทางน้้าไหลอีกด้วย 

 

2) น้้าหลากจากเขตจังหวัดก้าแพงเพชร สาเหตุเกิดจากน้้าฝนที่ตกในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ก้าแพงเพชรฝั่งตะวันออกของแม่น้้าปิงและเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรน้้าฝนทั้งหมดจะไหลมาตามคลองสาขาต่าง ๆ 
และมารวมกันในเขตที่ลุ่มต่้าอ้าเภอ วชิรบารมี อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอบึงนารางและ
อ้าเภอโพทะเล หากระดับน้้าในแม่น้้ายมต่้าก็สามารถระบายได้ แต่ถ้าระดับน้้าในแม่น้้ายมสูงก็จะท่วมขังพ้ืนที่
ลุ่มต่้าริมแม่น้้ายมฝั่งตะวันตก มีพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากประมาณ 120,000 ไร่ 

 

3) น้้าหลากจากแม่น้้าน่าน ซึ่งไหลมาจากทางตอนบนเขตจังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณมากล้น
ตลิ่ง(ความจุประมาณ 1,400 ลบ.ม./วินาที) ท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่้าริมแม่น้้าน่าน โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้้า
น่านเขต อ้าเภอเมือง อ้าเภอตะพานหิน และอ้าเภอบางมูลนาก ซึ่งสาเหตุนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อเกิดฝนตกหนักมาก
บริเวณลุ่มน้้าน่านตอนกลาง 

4) น้้าหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ เขตพ้ืนที่อ้าเภอเนินมะปราง อ้าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก อ้าเภอวังโป่ง อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักและบริเวณดังกล่าวเป็นที่
ลาดชัน ปริมาณน้้าหลากจะไหลมาจากคลองสาขาต่าง ๆ และไหลมารวมกันในเขตอ้าเภอสากเหล็ก  อ้าเภอ 
วังทรายพูน อ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอดงเจริญ ก่อนที่จะไหลมารวมกันบริเวณที่ลุ่มต่้าซึ่งเป็นพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก
บริเวณริมฝั่งแม่น้้าน่านฝั่งตะวันออกเขตอ้าเภอเมือง อ้าเภอตะพานหิน และอ้าเภอบางมูลนากมีพ้ืนที่น้้าท่วม
ซ้้าซากประมาณ 220,000 ไร่ 
 

 



 
 

  สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้้า 
  จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจ้า จ้านวน 12 อ้าเภอ 69 ต้าบล 667 
หมู่บ้าน ลักษณะปัญหาคือการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร จากสภาพน้้าในแม่น้้ายม และแม่น้้าน่าน มีปริมาณ
น้อยในฤดูแล้ง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากฝนขาดช่วง 
 
 

  สถานการณ์ด้านอุทกภัย 
  เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่อยู่ในลุ่มน้้ายมและลุ่มน้้าน่าน ดังนั้นการเกิดอุทกภัยจึงมี
อิทธิพลมาจากทั้งสองลุ่มน้้า โดยสภาพปัญหาน้้าท่วมจังหวัดพิจิตร ที่ส่งผลมาจากลุ่มน้้ายม เกิดจากลุ่มน้้ายม  
ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่เพ่ือควบคุมปริมาณน้้าหลากในพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลกและพิจิตรบ่อยครั้ง เช่น ในปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2539 ได้เกิดน้้าท่วม 
ในลุ่มน้้ายมเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2538 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน 
“แกรี่” “เฮเลน” และ “เออร์วิ่ง” ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นและกลางเดือนสิงหาคม ท้าให้แม่น้้ายมมีปริมาณน้้ามาก
และล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย ลงมาจนถึงอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก  พิจิตร 
นครสวรรค์ ประกอบกับพายุโซนร้อน “โลอิส” ได้พัดผ่านประเทศในบริเวณดังกล่าว ท้าให้ปริมาณน้้าจ้านวน
มากจากลุ่มน้้ายมตอนบนซึ่งมีปริมาณการไหลมากกว่า 4,200 ลบ.ม./วินาที  ไหลผ่านฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ 
และไหลลงสู่ลุ่มน้้ายมตอนล่าง  เป็นปริมาณน้้าสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในรอบ 35 ปี ซึ่งในจังหวัดพิจิตรเป็นพ้ืนที่ลุ่ม
จึงเกิดน้้าท่วมขังเป็นประจ้า 
 

  ส้าหรับพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรที่อยู่ในส่วนของลุ่มน้้าน่านนั้น สภาพอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ลักษณะที่ตั้งของพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างแม่น้้าน่าน และแม่น้้ายม ซึ่งมีจุด
บรรจบของแม่น้้าทั้งสองสายอยู่ตอนท้ายของพ้ืนที่ เมื่อมีปริมาณน้้าหลากมาบรรจบกัน จึงมีผลกระทบท้าให้
ระดับน้้าในแม่น้้าสูงจนไหลล้นตลิ่งเข้าไปในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ ริมฝั่งแม่น้้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชลประทานและ
ระยะเวลาการเกิดอุทกภัยเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนกว่าระดับน้้าในแม่น้้าลดระดับลงในสภาวะปกติ  จึงจะ
สามารถระบายน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานระบายน้้าลงสู่แม่น้้าได้ 
 

 
 

………………………………………………………



 
 

1.  บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีด 
   ความสามารถ/เพ่ิมความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวดัให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 

4. เสริมสร้างสังคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสขุและ 
   มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม  
   กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพ่ือขับเคลื่อน 
   การพัฒนาจังหวัด 

พันธกิจ 

1.  มีน้้าเพียงพอและประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
2.  พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพื่อให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี 
3.  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

4.  องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4 
พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 
บริหารจัดการน้้าและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัภาค

การเกษตรและสินค้าข้าว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  บริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 
2.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์

1.  การเพิ่มศักยภาพปัจจัยการผลิต 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    สินค้าเกษตร 
3. การขยายตลาดสินค้าเกษตร 
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ ์

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว  
   ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง 
    อนุรักษ์ 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ 
    พลังงานทดแทน 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิ
บาลแก่บุคลากร 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2553 - 2556 



 
 

รายละเอียดงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 

 
1. จังหวัดพิจิตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
    จ้านวน 48 โครงการ  งบประมาณ 136,214,300 บาท ดังนี้  
 

 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

1. บริหารจัดการน้้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  จ้านวน 35 โครงการ  งบประมาณ 77,332,300 บาท     

2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว  

  จ้านวน 2 โครงการ  งบประมาณ 8,000,000 บาท   

3. แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

        จ้านวน 10 โครงการ     งบประมาณ 40,882,000 บาท  

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

     จ้านวน 1 โครงการ      งบประมาณ 10,000,000 บาท  

 แยกตามผลผลิต/โครงการ  
 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)    
 จ้านวน 11 โครงการ      งบประมาณ 34,882,000 บาท  

2. การพัฒนาด้านสังคม (พัฒนาคุณภาพชีวิต) 

 จ้านวน 2 โครงการ      งบประมาณ 19,000,000 บาท  

3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้า) 

 จ้านวน 34 โครงการ      งบประมาณ 72,332,300 บาท 

4. การบริหารจัดการ (พัฒนาการบริหารจัดการ)  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    งบประมาณ   10,000,000   บาท 



 
 

2. รายละเอียดงบรายจ่าย ตามแผนงานของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 งบด้าเนินงาน                    9,900,000 บาท 
 

(1) ค่าตอบแทน                  2,800,000 บาท 
(2) ค่าใช้สอย           4,100,000  บาท 
(3) ค่าวัสดุ           3,000,000 บาท 
(4) ค่าสาธารณูปโภค               -             บาท 
 

 งบลงทุน        116,314,300 บาท 
 

(1)  ค่าครุภัณฑ์              -     บาท 

 (2)  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง                 116,314,300 บาท 

 

 งบรายจ่ายอ่ืน        10,000,000 บาท 
 

       (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ              10,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดพิจิตร (SWOT   Analysis)     
  จังหวัดพิจิตรได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเพ่ือน้ามาก้าหนดเป็น

แนวทางในการพัฒนาจังหวัดพิจิตรโดยมีทุกภาคส่วนร่วมในการวิเคราะห์ดังกล่าว ประกอบด้วย ส่วนราชการ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สรุปสาระส้าคัญ คือ 

  • จุดแข็ง สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตรเหมาะสมต่อการท้าการเกษตร เกษตรกรบางพ้ืนที่มีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการผลิต มีหน่วยงานที่สนับสนุนทั้งแหล่งงบประมาณและหน่วยงานวิชาการในพ้ืนที่ มีตลาดรับซื้อ

ขายข้าวเปลือกเป็นจ้านวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น บึงสีไฟ  วัดหลวงพ่อเงิน วัดท่าหลวง  

มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจนทุกภาคส่วนพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างดี รวมทั้งประชาชน

ในจังหวัดพิจิตรรักความสงบและด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

• จุดอ่อน เป็นพ้ืนที่แอ่งกระทะที่ท้าให้เกิดภาวะน้้าท่วมในช่วงฤดูน้้าหลากและประสบปัญหาภัย

แล้งในช่วงฤดูแล้ง  สิ่งแวดล้อม (ป่า น้้า ดิน) มีสภาพเสื่อมโทรมขาดการฟ้ืนฟู แหล่งน้้าตามธรรมชาติตื้ นเขินและ

หลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้ท้าให้ขาดแคลนน้้าท้าการเกษตรในฤดูแล้ง ระบบชลประทานมาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

การระบาดของศัตรูพืช พันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพ สถาบันการเกษตรยังไม่เข้มแข็ง ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ขาด

ความรู้ด้านการตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่ยังพึ่งพาสารเคมี ค่านิยมของเยาวชนในการท้าการเกษตรลดลง การพัฒนา

บุคลากรไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีการศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

อย่างยั่งยืน และขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกข้อมูลทางการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง 

• โอกาส นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากให้สอดรับกับนโยบายสังคมโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

กระแสของความยึดมั่นในความดี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การค้าทาง  E- Commerce ยังได้รับความ

สนใจ การน้าเทคโนโลยีชีวมวลแข็งมาใช้ในการผลิตพลังงาน 

• อุปสรรค ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

(อุทกภัยและภัยแล้ง) ผลกระทบภาคการผลิต การค้าและการ

บริการจากการข้ึนราคาน้้ามัน  ความผันผวนของตลาดสินค้า

เกษตร  ระบบ การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

พ้ืนที่  และสื่อโฆษณาสินค้าอ่ืน ๆ ท้าลายวัฒนธรรมดั้งเดิม 

และควบคุมได้ยาก อาทิ เกมส์ สื่อลามก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีด 
   ความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 

4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและ 
   มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม  

   กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวดั 

พันธกิจ 

1.  มีน้้าเพียงพอและประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

2.  พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดี
กินดี 

3.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสขุ 

4.  องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการที่ดี 
5.  จังหวัดมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   4 
พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีด่ ี

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   1 
บริหารจดัการน้้าและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2 
เพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขัน
ภาคการเกษตรและสินค้าข้าว 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3 
แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสงัคมตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  บริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
2.  อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

1.  การเพิ่มศักยภาพปัจจัยการผลิต 

2. พัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร 

3. การขยายตลาดสินค้าเกษตร 

4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาลแก่บุคลากร 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัพจิิตร พ.ศ. 2557- 2560 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่   5 
สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
ของจังหวดัเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสรมิสถาบัน การศึกษาในการพัฒนา
บุคลากรภาคธรุกจิข้าวและสนิค้าเกษตร 
3.  ส่งเสรมิสถาบัน การศึกษาในการพัฒนา
บุคลากรภาครฐั 
4. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเพื่อ
รองรับการคมนาคมและการขนส่ง 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

         แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ                      สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  
      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี          พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร 

กลยุทธ์ 



 
 

สรุปแผนงาน/โครงการ ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
 

 

จังหวัดพิจิตรได้เสนอ แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ต่อที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งสิ้น 799 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม  
32,603,152,000 บาท ดังนี้    

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการน้้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

รวม 314 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,971,366,000 บาท  

- กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการน้้าทั้งระบบ รวม 286 โครงการ วงเงิน 26,596,609,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 28 โครงการ  

วงเงิน   374,757,000 บาท 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว 

รวม 357 โครงการ  วงเงินงบประมาณ 4,641,982,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพปัจจัยการผลิต รวม 18 โครงการ  วงเงิน 117,063,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร รวม 6 โครงการ วงเงิน 35,356,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 3 การขยายตลาดสินค้าเกษตร รวม 10 โครงการ วงเงิน 41,406,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 322 โครงการ วงเงิน 4,448,157,000 บาท 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 109 โครงการ วงเงินงบประมาณ 533,456,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง รวม 99 โครงการ  

วงเงิน 513,953,000 บาท  

- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวม 7 โครงการ วงเงิน 17,928,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน รวม 3 โครงการ วงเงิน 1,575,000 บาท 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

รวม 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,180,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร  รวม 8 โครงการ  

วงเงิน 5,180,000 บาท 
 



 
 

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

รวม 11 โครงการ 451,168,000 บาท                          

- กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

รวม 5 โครงการ วงเงิน 21,408,000 บาท 

- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสถาบัน การศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร 

รวม 2 โครงการ วงเงิน 8,000,000 บาท      

- กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

รวม 2 โครงการ วงเงิน 15,760,000 บาท      

- กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 

รวม 1 โครงการ วงเงิน 400,000,000 บาท       

- กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของจังหวัด 

รวม 1 โครงการ วงเงิน  6,000,000 บาท 




