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จังหวัดปทุมธานี

1 . ประวัติจังหวดัปทมุธานี
จังหวัดปทุมธานีมีการตั้ง ถ่ินฐานบานเมืองไมนอยกวา ๓๐๐ ป ตั้งแตรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา เม่ือปพุทธศักราช ๒๒๐๒ มังนันทมิตรไดกวาดตอนครอบครัวมอญ
เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพมา เขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจาอยูหัวกรุงเทพทวาราวดี
ศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหครอบครัวมอญเหลานั้น ไปตั้งบานเรือนอยู
ท่ีบานสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกไดพัฒนามาเปนลําดับ ตอมาในแผนดินสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แหง
กรุงธนบุรี ชาวมอญไดอพยพหนีพมาเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร อีกเปนครั้งท่ี ๒ สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ อนุญาตใหตั้งบานเรือนท่ีบานสามโคก และครั้งสุดทายในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดมีการอพยพชาวมอญครั้งใหญจากเมืองเมาะตะมะ เขาสูประเทศไทย
เรียกวา “มอญใหญ” พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญบางสวนตั้งบานเรือนอยูท่ีบานสามโคก
เชนเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก “บานสามโคก” จึงกลายเปน “เมืองสามโคก” ในกาลตอมา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงเอาพระทัยใสดูแล ทํานุบํารุงชาวมอญเมืองสามโคก
มิไดขาด ครั้งเม่ือเดือน ๑๑ พุทธศักราช ๒๓๕๘ ไดเสด็จประพาสออกเยี่ยมพสกนิกรท่ีเมืองสามโคก และ
ประทับท่ีพลับพลาริมแมน้ําเจาพระยาฝงซายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจใหแกชาวมอญเปนลนพน
จึงไดพากันหลั่งไหล นําดอกบัวข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะอยูเปนเนืองนิจ ยังความซาบซึ้งใน
พระราชหฤทัยเปน ท่ียิ่ ง  จึ งบันดาลพระราชหฤทัยใหพระราชทานนามเ มืองสามโคกเสียใหมว า
“เมืองประทุมธาน”ี

จากเอกสารทางประวัตศิาสตร  กรมศิลปากรสันนิษฐานวา นามเมือง “ประทุมธานี” นาจะ
มีท่ีมาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลท่ี 2   โปรดเกลาฯ พระราชทานเม่ือคราวท่ี
เสด็จฯ ไปรับบัวจากชาวมอญ  ในเทศกาลประเพณีรับบัวท่ีสามโคก  ซึ่งจัดข้ึนในเดือน 11 จ.ศ.1177  อันเปน
ชวงเวลาท่ีบัวออกดอกเปนจํานวนมาก  จึงไดพระราชทานนามใหสมกับเปนแหลงบัวชุกชุม อยางไรก็ดี  สําหรับ
วันท่ีแนนอนของการพระราชทานนาม  เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตรมิไดระบุไว  จึงมีการสันนิษฐาน
เทียบเคียงจากวันท่ีเริ่มประเพณีรับบัว วันข้ึน 1 3  คํ่า เดือน 1 1  เรื่อยไปจนวันออกพรรษา  ข้ึน 1 5  คํ่า
เดือน 11

สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร ไดสรุปวา  ถาถือวาประเพณีรับบัว
เริ่มในวันข้ึน 1 3  คํ่า เดือน 1 1  ก็พอจะอนุโลมไดวา วันพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี” ตรงกับวันท่ี
16   ตุลาคม พ.ศ.2358  อยางไรก็ดี  การท่ีจะนําขอสรุปวา วันพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี” ตรงกับ
วันท่ี 16  ตุลาคม พ.ศ.2358  ไปใชอางอิง ตองระบุใหเขาใจโดยท่ัวกันวา เปนการสันนิษฐานแบบอนุโลมเทาท่ี
มีขอมูลปรากฏ  เนื่องจากยังไมพบหลักฐานท่ีชัดเจนในการบันทึกเรื่องนี้ (กรมศิลปากร)

พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดทรงใหใชคําวา "จังหวัด" แทนคําวาเมือง
ดังนั้น เมืองประทุมธานี จึงเปนจังหวัดประทุมธานีเปนตนมา โดยเปลี่ยนการเขียนใหมดวย คือ "ประทุมธานี"
เปน "ปทุมธานี" ข้ึนอยูกับมณฑลกรุงเกา มีเขตการปกครอง 3  อําเภอ คือ อําเภอบางกะดี อําเภอสามโคก
และอําเภอเชียงราก ท้ังสามอําเภอตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาใกลกัน และมีอาณาเขตการปกครองของแตละ
อําเภอเปนแนวลึกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งไมเหมาะแกการปกครองเปนอยางยิ่ง ทางราชการจึงไดประกาศให
แบงเขตการปกครองเสียใหม และใหยายอําเภอเชียงราก ไปตั้งท่ีตําบลระแหง ทางทิศตะวันตก ติดตอกับ
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เรียกวา "อําเภอระแหง" ไปกอน ตามหนังสือศาลากลางเมืองประทุมธานี
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ท่ี 8 24 /3228  ลงวันท่ี 22  มกราคม พ.ศ. 2458  แลวใหเปลี่ยนชื่ออําเภอ ระแหง เปนอําเภอลาดหลุมแกว
แตนั้นเปนตนมา

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7  ทางราชการใหยุบจังหวัด
ธัญญบุรี เม่ือ พ.ศ. 2 4 7 5  ทําใหจังหวัดปทุมธานีมีเขตพ้ืนท่ีอีก 4  อําเภอเพ่ิมเขามารวมเปน 7  อําเภอ
คือ อําเภอบางกะดี อําเภอสามโคก อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา อําเภอบางหวาย อําเภอ
หนองเสือ (สําหรับอําเภอบางหวาย ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน "อําเภอคลองหลวง" เม่ือป พ.ศ. 2448 เม่ือทาง
ราชการ โดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ไดขุดคลองท่ีสองเชื่อมคลองรังสิตทางทิศใตกับคลองระพีพัฒน ทางทิศ
เหนือแลวเสร็จ เนื่องจากตัวอาคารท่ีวาการอําเภอตั้งอยูริมคลองท่ีหลวง (ราชการ) ไดขุดข้ึน)

เม่ือนายสุธี โอบออม มาดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ไดสนใจเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรของเมืองปทุมธานีเปนอยางมาก  ไดสํารวจคนหาศาลหลักเมืองปทุมธานี และสอบถามชาวเมือง
ปทุมธานี ปรากฏวา เมืองนี้ไดโยกยายตัวเมืองอยูหลายครั้ง และไมเคยมีศาลหลักเมืองมากอนเหมือนเมืองอ่ืน ๆ
จึงดําริเห็นเปนสําคัญวา ควรจะสรางศาลหลักเมืองไวใหม่ันคง เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปทุมธานี
พรอมท้ังใหเกิดความรักสามัคคีกันใหมากยิ่งข้ึน ท้ังยังจะนําความสงบสุขรมเย็นมาสูเมืองดวย ความดํารินี้
จึงเห็นพองตองกันระหวางขาราชการ พอคาแมคา และประชาชน ไดรวมกันสละทรัพยคนละเล็กคนละนอย
เ ม่ือดํา เนินการสรางศาลหลักเ มือง ข้ึนศาลหลักเ มืองแบบจตุร มุขยอดปรางค เสร็จ เรียบรอยแลว
จึงไดกําหนดการประกอบพิธียกเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เม่ือวันพุธท่ี 2 3  สิงหาคม พ.ศ. 2 5 2 1
โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานในพิธี มีการสมโภชเฉลิมฉลองเปนงานใหญอยางเอิกเกริก

ศาลหลักเมืองจึงตั้งเดนเปนสงา อยูหนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีผูคนมากราบไหวบูชา
กันอยูมิไดขาด นับวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนศูนยรวมน้ําใจของชาวปทุมธานี ใหมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน
ใหแข็งแกรง เพ่ือปกปองคุมครองสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพรักยิ่งชีวิตของชาวไทย
ไวใหม่ันคงถาวรสืบไปชั่วกาลนาน

สัญลักษณจังหวัดปทุมธานี (ตราประจําจังหวัด)

รูปวงกลมมีสัญลักษณดอกบัวหลวงสีชมพูอยูตรงกลาง และรวงขาวสีทองอยู ๒ ขาง
ดอกบัวและตนขาว หมายถึง ความสมบูรณดวย พืชพันธุธัญญาหาร

จังหวัดปทุมธานี ใชอักษรยอวา "ปท"

คําขวัญของจังหวัดปทุมธานี
“ถ่ินบัวหลวง  เมืองรวงขาว  เชื้อชาวมอญ  นครธรรมะ

พระตําหนักรวมใจ  สดใสเจาพระยา  กาวหนาอุตสาหกรรม”
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ธงประจําจังหวัดปทุมธานี

ความหมายของธงประจําจังหวัด
สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย
สีขาว หมายถึง ศาสนา
ดอกบัวหลวงกับตนขาว หมายถึง ความอุดมสมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดอกบัวและขาว
ความหมายรวมของธงประจําจังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงวาชาวจังหวัดปทุมธานี

เปนหมูคณะท่ีมีความรักและความสามัคคีเปนปกแผนอันเปนสวนหนึ่งของชาติไทย ท่ีมีความจงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ความสําคัญของธงประจําจังหวัดปทุมธานี
เปนการเชิดชูเกียรติของจังหวัด บงบอกถึงสัญลักษณของจังหวัด เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ

ชาวจังหวัดปทุมธานี ใหมีความรักทองถ่ินและมีความรวมมือรวมใจกันสรางสรรค ความเจริญ และมีความเอ้ือ
อารีตอกัน

ดอกไมประจําจังหวัดปทุมธานี ตนไมประจําจังหวัดปทุมธานี

ดอกบัวหลวง ตนปาริชาติ
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2. ขอมูลทั่วไป
2.๑ ท่ีตั้งและพื้นท่ี

จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี ๑๔ องศาเหนือ และเสนแวงท่ี ๑๐๐ องศาตะวันออก
อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 1 ,5 25 .8 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
953 ,660 ไร คิดเปนรอยละ 0 .0 2  ของพ้ืนท่ีภาคกลาง หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เระยะทางประมาณ 27 .8 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีการเกษตร 510 ,383
ไร (คิดเปนรอยละ 5 3 .5 2 ) และมีพ้ืนท่ีรับน้ําชลประทาน 6 8 3 ,1 2 4  ไร คิดเปนรอยละ 7 2  ของพ้ืนท่ี
ท้ังจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

2.๒ อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดกับอําเภอบางไทร อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันออก - ติดกับอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก - ติดกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต - ติดกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอําเภอปากเกร็ด อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

แผนท่ีแสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี
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2.๓ การปกครอง
จังหวัดปทุมธานีแบงการปกครองเปน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอ

ธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอสามโคก และอําเภอหนองเสือ รวม 60
ตําบล 345 หมูบาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 65 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล
นคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง เทศบาลตําบล 17  แหง และองคการบริการสวนตําบล 37 แหง

ราชการสวนภูมิภาค 34 สวนราชการ
ราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ 89 หนวยงาน

2.4  ประชากร
ขอมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2562 จังหวัดปทุมธานี

มีประชากรรวม 1 ,1 63 ,6 04 คน เปนชาย 552 ,1 56 คน และหญิง 6 11 ,4 48 คน ความหนาแนนของ
ประชากรเฉลี่ย 7 6 2 .6  คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรอาศัยอยูมากท่ีสุดคืออําเภอลําลูกกา รองลงมาคือ
อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี และอําเภอเมืองปทุมธานี ตามลําดับ
ตาราง 1 เขตการปกครองและจํานวนประชากร ป 2562

อําเภอ

เขตการปกครอง ประชากร (คน) ความหนาแนน
(คน/ตร.กมเทศบาลนคร/

เทศบาลเมือง/
เทศบาลตําบล

องคการบริหาร
สวนตําบล

ตําบล หมูบาน
(นอกเขต
เทศบาล)

รวม ชาย หญิง

จังหวัดปทุมธานี 27 37 60 345 1,163 ,604 552,156 611,448 762.6

เมืองปทุมธานี 10 5 14 27 208 ,118 98 ,860 109 ,258 2 ,191 .5

คลองหลวง 2 5 7 71 284 ,647 133 ,266 151 ,381 951 .5

ธัญบุรี 4 - 6 - 212 ,308 99 ,668 112 ,640 1 ,891 .5

หนองเสือ 1 7 7 66 54 ,153 26 ,857 27 ,296 130 .9

ลาดหลุมแกว 3 5 7 46 67 ,674 33 ,028 34 ,646 359 .7

ลําลูกกา 5 6 8 89 281 ,117 133 ,488 147 ,629 944 .2

สามโคก 2 9 11 46 55 ,587 26 ,989 28 ,598 585 .3

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2.5 ประชากรแฝง
ขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี มี

ประชากรแฝง 516 ,000 คน แยกเปนประชากรแฝงกลางคืนท่ีมาพักอาศัยในจังหวัดปทุมธานี โดยไมมีชื่อใน
ทะเบียนบาน 369 ,000 คน มากเปนลําดับท่ี 5  ของประเทศ และประชากรแฝงกลางวัน ซึ่งหมายถึงผูท่ีพัก
อาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนและเขามาใชชีวิตในจังหวัดปทุมธานีในเวลากลางวัน 1 4 7 ,0 0 0 คน เปนผูเขามา
ทํางาน 138 ,000 คน มากเปนลําดับท่ี 2  ของประเทศ รองจากจังหวัดนนทบุรี และเขามาเรียนหนังสือใน
เวลากลางวนั 9 ,000 คน มากเปนลําดับท่ี 4  ของประเทศ
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ตาราง 2 ประชากรแฝงจําแนกตามประเภท พ.ศ. 2558 - 2562
ประชากรแฝง 2558 2559 2560 2561 2562

รวม 495,494 567,464 538,404 505,086 516,000

ประชากรแฝงกลางคืน 375 ,123 405 ,180 342 ,996 315 ,298 369 ,000

ประชากรแฝงกลางวัน 120 ,371 162 ,284 195 ,408 189 ,788 147 ,000

- เขามาทํางาน 105 ,260 142 ,771 179 ,127 173 ,369 138 ,000

- เขามาเรียนหนังสือ 15 ,111 19 ,513 16 ,281 16 ,419 9 ,000

ท่ีมา:  การสํารวจการยายถิ่นของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ
แผนภูมิแสดงรอยละของประชากรแฝงสูงสุดในจังหวัด 5 อันดับแรก

2.6 โครงสรางพื้นฐาน
2 .6.1 ไฟฟา

พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีอยูในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค มีสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการ 9  แหง ป 2 5 6 2 มีผูใชไฟฟา 533 ,945 ราย มียอดการใชไฟฟารวม
9 ,922  ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง เพ่ือข้ึนจากป 2561  คิดเปนรอยละ 32 .96
ตาราง 3 ผูใชไฟฟา และปริมาณการใชกระแสไฟฟา จําแนกตามประเภทผูใช ป พ.ศ. 2558 – 2562

ประเภทผูใช 2558 2559 2550 2561 2562
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 458 ,679 483 ,915 496 ,450 514 ,460 533 ,945
พลังงานไฟฟาท่ีจําหนายและใช
(ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง)

7 ,205 .6 7 ,444 .2 7 ,441 .4 7 ,462 .4 9 ,922 .1

ที่มา:   การไฟฟาสวนภูมภิาค
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2.6 .2 ประปา
จังหวัดปทุมธานีอยูในเขตความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค มีสํานักงานการ

ประปาสวนภูมิภาคใหบริการ 4  แหง ป 2 562 ผลิตน้ําประปา 205 .5 ลานลูกบาศกเมตร และจายน้ําใหกับ
ผูใชน้ําในจังหวัดปทุมธานี 3 4 5 ,6 83  ราย ปริมาณน้ําท่ีจําหนาย 1 17 .6  ลานลูกบาศกเมตร เพ่ิมข้ึนจากป
2561  รอยละ 5 .08
ตาราง 4 ผูใชนํ้า และปริมาณการใชนํ้า จําแนกตามสาขาของการประปาสวนภูมิภาค ป พ.ศ. 2559 – 2562

รายการ 2559 2560 2561 2562

ผูใชนํ้า (ราย) 307 ,897 317 ,366 331 ,285 345 ,683

ปริมาณนํ้าผลติจริง (ลูกบาศกเมตร) 176 ,013 ,128 179 ,230 ,470 193 ,202 ,796 205 ,523 ,062

ปริมาณนํ้าขาย (ลูกบาศกเมตร) 111 ,103 ,699 111 ,074 ,853 111 ,930 ,441 117 ,625 ,711

ที่มา: การประปาสวนภูมิภาค

2.6 .3 การคมนาคม
ทางรถยนต มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญผานพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
- ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนทางหลวงสายหลักเชื่อมกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล กับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานอําเภอลําลูกกา อําเภอธัญบุรี และอําเภอคลองหลวง
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รอบท่ี 3 เปนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายหลัก มีระยะทางยาว 245 กิโลเมตร เปนโครงขายทาง
หล ว ง ท่ี มี ค ว ามสํ า คัญ ในการ พัฒนา เ ส นท า งคมนาคมขนส ง กั บ พ้ื น ท่ี บ ริ เ วณ ภาค เหนื อ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เปนสวนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 และ ทางหลวง
เอเชีย สาย 123 ผานปทุมธานี ท่ีพ้ืนท่ีอําเภอลาดหลุมแกว อําเภอหนองเสือ อําเภอธัญบุรี และ
อําเภอลําลูกกา

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 หรือถนนรังสิต–นครนายก เปนถนนแนวตะวันตก–
ตะวันออก เชื่อมตอระหวางจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก ระยะทางตลอดท้ังสาย 74 .811 กิโลเมตร
และเปนเสนทางอํานวยความสะดวกการเดินทางเขาสูจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกลเคียง โดยไมตองใชถนน
พหลโยธิน

- ทางหลวงหมายเลข 306 เปนทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต เชื่อมตอกับจังหวัด
นนทบุรี ผานยานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด มีปริมาณการจราจรหนาแนน

- ทางหลวงหมายเลข 307 เปนทางหลวงสายหลักในเขตผังเมืองรวมแนวเหนือ-ใต เชื่อม
โครงขายรอบนอกท่ีสําคัญ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 345 , 3 46 และทางหลวงหมายเลข 306  ผานยาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสถานท่ีราชการของจังหวัด มีการพัฒนาพ้ืนท่ีสองขางทาง และมีปริมาณการจราจร
หนาแนนมาก

- ทางหลวงหมายเลข 345 เปนโครงขายทางหลวงสายหลักดานทิศใตท่ีสําคัญของทาง
หลวงวงแหวนรอบนอก ไปยังจังหวัดภาคใต ภาคตะวันตก และภาคเหนือ

- ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี - ลาดหลุมแกว) เชื่อมจังหวัดปทุมธานี กับจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ผานอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอลาดหลุมแกว
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- ทางหลวงหมายเลข 347 (บางพูน - ศูนยศิลปาชีพบางไทร) เปนทางหลวงสายหลักดาน
ทิศเหนือท่ีเชื่อมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือ ผานอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก

- ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีระยะทางสวน
ใหญเปน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เปนถนนสายสําคัญท่ีมีเสนทางเชื่อมตอกันเปนวงแหวนลอมรอบตัว
เมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย
มีระยะทางตลอดท้ังสายรวม 168 กิโลเมตร

ทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน โดยมีจุดจอดรถท่ีสถานี
รถไฟรังสิต และสถานีเชียงราก และมีจุดจอดรับสงผูโดยสารระยะสั้นเพ่ือเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกลเคียง ท่ีหมูบานรัตนโกสินทร และรถไฟฟา 2  เสนทาง คือ รถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) อยูระหวางการ
กอสรางรถไฟฟา มีสถานีท่ีจังหวัดปทุมธานี 2  สถานี คือ สถานีหลักหก และสถานีรังสิต และรถไฟฟาสายสีเขียว
หมอชิต – สะพานใหม – คูคต
ตาราง 5 จํานวนถนนทางหลวงจําแนกตามประเภทและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ พ.ศ.2562

รายการ รวม

จําแนกตามประเภท
วัสดุ จําแนกตามปริมาณชองจราจร

คอนกรตี ลาดยาง หนึ่งชอง
จราจร

สองชอง
จราจร

สี่ชอง
จราจร

มากกวาสี่
ชองจราจร

แขวงทางหลวงปทุมธานี
จํานวน (เสนทาง) 16 9 7 2 2 2 10
ระยะทาง (กม.) 252 .1 99 .1 153 .1 28 .05 54 .48 71 .74 97 .79

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี
จํานวน (เสนทาง) 37 8 29 - 27 - -
ระยะทาง (กม.) 480 .18 17 .75 462 .80 - 430 - -

ที่มา : แขวงการทางปทุมธาน ีและแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

3. เศรษฐกิจ
3 .1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( Gross Province Product : GPP)

จังหวัดปทุมธานี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Province Product : GPP)
ป 2561 จํานวน 403 ,797 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2 5 6 0  คิดเปนรอยละ 5 .2  (ป 2 5 60  มูลคา GPP
383 ,905  ลานบาท) เปนลําดับท่ี 6  ของประเทศ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) อัตราการขยายตัว รอยละ 3 .1
มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดปทุมธานี มาจากภาคอุตสาหกรรม โดยในป 2561  มีมูลคา 215,794
ลานบาท รองลงมาคือภาคบริการ มีมูลคา 1 8 1 ,3 1 5  ลานบาท สําหรับภาคการเกษตรมีมูลคา 6 ,6 8 9
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 .7  ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด โดยเพ่ิมข้ึนจากป 2560  จํานวน 482  ลานบาท
คิดเปนรอยละ 7 .8
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ตารางท่ี 6 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปทุมธานี ป 2559 - 2561
หนวย : ลานบาท

สาขาการผลิต 2559 2560 2561
ภาคเกษตร 5,789 6,207 6,689

1 เกษตรกรรมการลาสัตว การปาไมและการประมง 5 ,789 6 ,207 6 ,689
ภาคนอกเกษตร 341,125 377,698 397,108
อุตสาหกรรม 197 ,131 216 ,839 215 ,794

2 การทําเหมืองแรและเหมอืงหิน 133 112 118
3 อุตสาหกรรม 185 ,025 202 ,558 203 ,401
4 การไฟฟา แกสและการประปา 9 ,546 11 ,415 9 ,683
5 การจัดหาน้าํ การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่ เกีย่วของ 2 ,427 2 ,754 2 ,592
การบริการ 143 ,995 160 ,859 181 ,315

6 การกอสราง 11 ,901 11 ,801 11 ,482
7 การขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนต จกัรยานยนต 53 ,144 65 ,417 72 ,533
8 การขนสงสถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 8 ,398 9 ,288 10 ,045
9 โรงแรมและภัตตาคาร 4 ,185 4 ,714 5 ,312

10 ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 3 ,583 3 ,651 4 ,327
11 ตัวกลางทางการเงิน 15 ,290 15 ,279 15 ,998
12 บริการดานอสังหาริมทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกจิ 12 ,924 13 ,193 17 ,664
13 วิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวชิาการ 2 ,346 2 ,856 3 ,015
14 การบริหารและบริการสนับสนุน 4 ,983 5 ,196 5 ,437
15 การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 6 ,266 6 ,949 8 ,146
16 การศึกษา 11 ,269 12 ,180 15 ,834
17 การบริการดานสุขภาพและสังคม 5 ,680 6 ,013 6 ,619
18 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 959 999 1 ,135
19 อื่นๆ 3 ,067 3 ,324 3 ,767

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) : (ลานบาท) 346,915 383,905 403,797
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ตอคน (บาท) 214,452 229,575 233,593
ประชากร (1 ,000 คน) 1 ,618 1,672 1,729

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3.2 ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP Per Capita)
ป 2 5 61  จังหวัดปทุมธานี มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP Per Capita) เทากับ

233 ,593  บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2560  จํานวน 4 ,018  บาท คิดเปนรอยละ 1 .8 โดยมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด
ตอหัว เปนลําดับท่ี 12  ของประเทศ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
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3.3 อุตสาหกรรม
ป 2 5 6 3  (ขอมูล ณ 3 1  กรกฎาคม 2 5 6 3 ) มีโรงงานอุตสาหกรรมไดรับอนุญาตให

ประกอบการ (สะสมจําพวก 2 ,3 ) 3 ,760 โรงงาน เงินทุน 592 ,546 .705 บาท คนงาน 307 ,318 คน
โดยพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากท่ีสุด คือ อําเภอคลองหลวง จํานวน 1 ,1 9 2  โรงงาน (รอยละ
31 .56 ) รองลงมา คือ อําเภอลําลูกกา จํานวน 936  โรงงาน (รอยละ 24 .78 ) และอําเภอลาดหลุมแกว 487
โรงงาน (รอยละ 12 .89 ) ตามลําดับ

ตารางท่ี 7 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามจําพวกโรงงาน ป 2563

หมายเหตุ จําพวกท่ี 2 คือ ตองแจงใหทราบกอนการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 3  คือ ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินกิจการได

(ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ขอมูล ณ 31  กรกฎาคม 2563 )

ตาราง 8 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน จําแนกรายอําเภอ พ.ศ. 2563

อําเภอ สถานประกอบการ เงินทุน (ลานบาท)
คนงาน
(คน)อุตสาหกรรม

รวม 3,777 592,616.919 307,546
คลองหลวง 1 ,192 328 ,590 .466 57 ,716
เมืองปทุมธานี 455 117 ,162 .820 135 ,054
ลาดหลุมแกว 487 46 ,869 .845 32 ,956
ลําลูกกา 936 45 ,965 .530 44 ,107
สามโคก 341 26 ,057 .678 12 ,732
ธัญบุรี 282 24 ,403 .479 21 ,710
หนองเสือ 84 3 ,567 .102 3 ,271

ท่ีมา:   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ขอมูล ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม 2563

ตาราง 9 สถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวนเงินทุน และจํานวนคนงาน พ.ศ. 2555 - 2563
ป พ.ศ. จํานวนโรงงาน เงินลงทุน(บาท) จํานวนคนงาน(คน)
2555 3 ,222 376 ,147 ,015 ,725 280 ,339
2556 3 ,298 403 ,408 ,615 ,053 282 ,180
2557 3 ,532 467 ,652 ,758 ,677 285 ,715
2558 3 ,632 517 ,347 ,467 ,457 268 ,564
2559 3 ,757 525 ,084 ,027 ,041 281 ,809

จําพวกท่ี จํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน
(ลานบาท)

จํานวนคนงาน

1 17 70 .215 228
2 398 4 ,495 .077 6 ,465
3 3 ,362 588 ,051 .628 300 ,853

รวม 3 ,777 592 ,616 .919 307 ,547



11

ป พ.ศ. จํานวนโรงงาน เงินลงทุน(บาท) จํานวนคนงาน(คน)
2560 3 ,862 553 ,113 ,926 ,091 291 ,684
2561 3 ,953 562 ,372 ,676 ,196 300 ,838
2562 3 ,283 578 ,732 ,042 ,055 297 ,277

2563 * 3 ,777 592 ,616 ,919 ,000 307 ,546
ท่ีมา:   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

(ป 2563* ขอมลู ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม 2563 )

จังหวัดปทุมธานี มีการจัดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในลักษณะชุมชนอุตสาหกรรม ท้ังหมด 14 ชุมชน
รวม 315 โรงงาน เงินลงทุน 249,437,.536 ลานบาท คนงานรวม 85,118 คนแฟคเตอรี่แลนด รวม 14 แหง

ตารางท่ี 10 จํานวนโรงงานแยกตามชุมชนอุตสาหกรรม

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดปทุมธานี ไดแก
1 . อุตสาหกรรมโลหะ จํานวน 539 โรงงาน
2 . อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 409 โรงงาน
3 . อุตสาหกรรมพลาสติก จํานวน 317 โรงงาน
4 . อุตสาหกรรมขนสง จํานวน 292 โรงงาน
5 . อุตสาหกรรมเคมี จํานวน 279 โรงงาน

ลําดับ ช่ือนิคมฯ จํานวนโรงงาน
(โรงงาน)

เงินลงทุน
(บาท)

คนงาน
(คน)

1 นวนคร 169 199 ,901 .896 65238
2 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี 32 47 ,313 .802 15061
3 แฟคคอม 15 405 .918 953
4 รังสิตปรอพเพอรตี้ 1 4 461 .264 665
5 บิ๊กแลนด 23 265 .389 652
6 อรดา 18 228 .673 464
7 แฟคเฮาส 15 168 .132 515
8 ไทยซูซูกิ 1 200 .000 815
9 แจนเซน มินิแฟคตอรี่ 1 4 220 .647 401

10 เอ็มเอ็มซี มินิแฟคทอรี่ (นวไท) 8 175 .510 257
11 ศรีปทุมมินิแฟคตอรี 1 12 .500 10
12 บิ๊กล็อทแฟคตอรี 3 62 .600 71
13 เคที แฟคทอรี พารค 1 5 .000 5
14 บิ๊กเกอรแลนด 1 16 .205 11

รวม 315 249 ,437 .536 85118
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3.4 การคาและบริการ
จังหวัดปทุมธานี มีศูนยการคาสงสินคาทางการเกษตร ประเภทพืชผัก และผลไมขนาดใหญ

ของประเทศ คือ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไอยรา (ตลาดผลไมเกรดคัดพิเศษ) มีศูนยการคาขนาดใหญ
ไดแก ฟวเจอรพารค รังสิต และศูนยสินคาไอทีขนาดใหญท่ี เซียร รังสิต มีผูทํางานในภาคการคาและบริการ
ประมาณ 208,093 คน หรือรอยละ 15 .3 ของผูมีงานทํา ภาคการคาและบริการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับจังหวัด
เปนอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรม โดยในป พ.ศ. 2561 มีมูลคา 7 2 ,5 33  ลานบาท คิดเปนรอยละ
25 .2  ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) มีอัตราการขยายตัวลดลง จากรอยละ 1 9 .6  ในป 2 560  เปน
รอยละ 8 .3  ในป 2561

ตาราง 11 มูลคาเพ่ิม และอัตราการขยายตัวของสาขาการคาสงคาปลีก พ.ศ. 2557 – 2561
รายการ 2557 2558 2559 2560 2561

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 44 ,584 48 ,028 53 ,144 65 ,417 72 ,533

สัดสวนเม่ือเทียบผลิตภัณฑจังหวัด (รอยละ) 18 .3 19 .0 20 .9 23 .4 25 .2

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ป 2545  (ลานบาท) 31 ,682 33 ,052 34 ,824 41 ,666 45 ,110

อัตราการขยายตัว 4 .1 4 .3 5 .4 19 .6 8 .3
ท่ีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ณ สิ้นป พ.ศ. 2562 มีนิติบุคคลจดทะเบียน และคงอยูท้ังสิ้น 34,300 ราย จําแนกเปนบริษัท
จํากัด 26 ,116  ราย หางหุนสวนจํากัด 8 ,100  ราย หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 37 ราย และบริษัทจํากัด
(มหาชน) 47 ราย โดยอําเภอลําลูกกา มีจํานวนนิติบุคคลมากท่ีสุด 10 ,677 แหง รองลงมาคือ อําเภอคลอง
หลวง 9,146 แหง อําเภอธัญบรุี 5,786 แหง และอําเภอเมืองปทุมธานี 5,786 แหง ตามลําดับ

ตาราง 12 จํานวนผูจดทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู จําแนกตามประเภทการจดทะเบียน เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2560 - 2562

อําเภอ
บริษทัจํากดั หางหุนสวนจํากดั หางหุนสวนสามัญนติบิคุคล บริษทัมหาชนจํากดั

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

รวมยอด 20,608 23,330 26,116 6,994 7,589 8,100 36 37 37 44 46 47

เมืองปทุมธานี 3 ,596 4 ,036 4 ,525 1 ,082 1 ,160 1 ,243 6 6 6 11 11 12

คลองหลวง 5 ,446 6 ,146 6 ,932 1 ,917 2 ,087 2 ,178 25 25 25 10 11 11

ธัญบุรี 3 ,352 3 ,848 4 ,287 1 ,305 1 ,402 1 ,492 3 3 3 5 6 6

หนองเสอื 211 242 249 95 103 119 - - - - - -

ลาดหลุมแกว 741 835 956 330 353 384 - - - 1 1 1

ลําลูกกา 6 ,524 7 ,401 8 ,283 1 ,997 2 ,195 2 ,375 2 3 3 16 16 16

สามโคก 738 822 884 268 289 309 - - - 1 1 1

ที่มา :  สํานักงานพัฒนาธุรกจิการคาจังหวัดปทุมธานี

3.4 การเงินและการคลัง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานสรรพกรพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีท้ัง 2  แหงจัดเก็บภาษี

รวมกันท้ังสิ้น 40 ,707 .0  ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน ๓๘,๗๑๗.๒ ลานบาท (รอยละ 5 .1 )
ในสวนของภาษีสรรพสามิตจัดเก็บไดท้ังสิ้น 29 ,595 .8 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา

จํานวน ๒๗,๒๕๗.๓ ลานบาท (รอยละ 8 .6 )
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ตาราง 13 รายไดจากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ปงบประมาณ 2558–๒๕62
หนวย : ลานบาท

หนวยงาน 2558 2559 25560 2561 2562
การ

เปลี่ยนแปลง
(%)

กรมสรรพากร ๓๖,๑๙๗.๐ ๓๘,๙๓๗.๓ ๓๗,๕๗๙.๗ ๓๘,๗๑๗.๒ 40 ,707 .0 5 .1

กรมสรรพสามิต ๓๑,๙๔๙.๘ ๓๑,๔๒๘.๕ ๓๒,๑๒๖.๔ ๒๗,๒๕๗.๓ 29 ,595 .8 8 .6

ที่มา:  กรมสรรพากร,สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 1 ,2

3.5 เกษตรกรรม
จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 953 ,660 ไร เปนพ้ืนท่ีเกษตร 5 1 0 ,3 8 3  ไร คิดเปน

รอยละ 5 3 .52 ของพ้ืนท่ีจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกร 2 3 ,3 4 5  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3 .98 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด โดยเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีถือครองท่ีดินเพ่ือการเกษตร รวม 510 ,383  ไร แยกเปน
พ้ืนท่ีดินเชา 4 4 0 ,5 71  ไร (รอยละ 86 .4 ) และท่ีดินของตนเอง 6 9 ,8 12  ไร (รอยละ 13 .6 ) มีพ้ืนท่ีรับน้ํา
ชลประทาน 683 ,124  ไร คิดเปนรอยละ 72  ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด
ตาราง 14 พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรจําแนกตามลกัษณะการถือครองและชนิดของพืชปการเพาะปลูก 2559/60-62

หนวย : ไร
รายการ 2559/60 2560/61 2561/62

ท่ีถือครองทําการเกษตรรวม 510,576 510,504 510,383
ของตนเอง 69 ,654 69 ,816 69 ,812
เชา 440 ,922 440 ,688 440 ,571

จําแนกตามชนิดของพืช
ทํานา 341 ,417 341 ,420 341 ,277
พืชไร - - -
ท่ีไมผลและไมยืนตน 24 ,062 23 ,999 23 ,974
ท่ีสวนผัก ไมดอก ไมประดับ 26 ,543 26 ,366 26 ,491
ท่ีอ่ืนๆ 118 ,555 118 ,719 118 ,641

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ดานพืช
สินคาเกษตรดานพืชท่ีสําคัญของจังหวัดปทุมธานี มูลคาการผลิตลําดับแรก คือ ขาวนาป

พ้ืนท่ีปลูก 2 65 ,0 62  ไร ผลผลิตรวม 2 46 ,7 0 4  ตัน มูลคาการผลิต 1 ,788 .60 ลานบาท รองลงมา คือ
กลวยหอม พ้ืนท่ีปลูกรวม 1 3 ,7 30 .2 5  ไร ผลผลิตรวม 4 6 ,1 48  ตัน มูลคาการผลิต 1 ,130 .63 ลานบาท
และกลวยน้ําวา พ้ืนท่ีปลูก 7 ,4 1 2 .2 8  ไร ผลผลิตรวม 3 4 ,6 9 2  ตัน มูลคาการผลิต 539 .12 ลานบาท
ตามลําดับ
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ตารางท่ี 15 สินคาเกษตรท่ีสําคัญจังหวัดปทุมธานี ดานพืช
ท่ี ชนิดสินคา จํานวน

เกษตรกร
(ครัวเรือน)

พื้นท่ีปลูกรวม
(ไร)

ผลผลิตรวม
(ตัน)

(ตร.ม.)**

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

(บาท/ตรม)**

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.)

มูลคาการผลิต
(ลานบาท)

1 ขาวนาป 11 ,824 265 ,062 .00 246 ,704 788 .29 7 .25 1 ,788 .60
2 กลวยหอม 812 13 ,730 .25 46 ,148 3 ,088 .00 24 .50 1 ,130 .63
3 กลวยนํ้าวา 2 ,241 7 ,412 .28 34 ,692 4 ,680 .43 15 .54 539 .12
4 หญาสนาม ** 261 3 ,598 .00 30 ,644 ,960** 1 ,408 .00** 15 .98 489 .70
5 ปาลมนํ้ามัน 329 8 ,286 .80 28 ,247 3 ,598 .00 3 .04 85 .87
6 ตะไคร 385 2 ,880 .63 8 ,278 2 ,873 .81 9 .18 75 .99
7 ยางพารา 17 351 .90 6 240 .00 16 .00 0 .09
หมายเหตุ : หญาสนาม**  หนวย  ผลผลิตรวม : ตารางเมตร และ ราคาเฉล่ีย : บาท/ตารางเมตร
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี /  ณ  กุมภาพันธ 2563

ดานประมง
สินคาเกษตรดานประมงท่ีสําคัญของจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีมูลคาสูงสุด คือ  ปลานิล ผลผลิต

รวม 1 2 ,087  ตัน/ป มูลคาการผลิต 423 .07 ลานบาท รองลงมาคือ ปลาดุก ผลผลิตรวม 9 ,136  ตัน/ป
มูลคาการผลิต 365 .44 ลานบาท
ตารางท่ี 16 สินคาเกษตรท่ีสําคัญจังหวัดปทุมธานี ดานประมง

ท่ี ชนิดสินคา จํานวนเกษตรกร พ้ืนท่ีเลี้ยงรวม ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ราคาเฉลี่ย มูลคาการผลิต
(ราย) (ไร) (ตัน) (กก./ไร) (บาท/กก.) (ลานบาท)

3 ปลานิล 736 6 ,043 .90 12 ,087 2 ,000 35 423 .07
1 ปลาดุก 488 3 ,130 .00 9 ,136 2 ,919 40 365 .44
5 กุงขาว 78 2 ,214 .70 1 ,550 700 135 209 .28
4 ปลาตะเพียน 836 1 ,925 .20 2 ,887 1 ,500 45 129 .95
2 ปลาสวาย 156 1 ,636 .40 4 ,091 2 ,500 25 102 .27
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดปทุมธานี /  ขอมูล ณ มีนาคม 2563

 ดานปศุสัตว
สินคาเกษตรท่ีสําคัญดานปศุสัตวของจังหวัดปทุมธานี มูลคาการผลิตมากท่ีสุด คือ โคเนื้อ

ผลผลิต 2 ,310  กก./ป มูลคาการผลิต 212 .52  ลานบาท รองลงมา คือ ไก ผลผลิต 870  กก./ป มูลคาการ
ผลิต 66 .12  ลานบาท
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ตารางท่ี 17 สินคาเกษตรท่ีสําคัญจังหวัดปทุมธานี ดานปศุสัตว

ที่ ชนิดสินคา
จํานวน ปริมาณผลผลิต นํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย ราคาเฉลีย่ มูลคาการผลิต

(ตัว) (กก.) (กก./ตัว) (บาท/กก.) (ลานบาท)

1 โคเนื้อ 6 ,600 2 ,310 350 92 .00 212 .52

2 ไก 435 ,000 870 2 76 .00 66 .12

3 เปด 335 ,000 670 2 83 .00 55 .61

4 สุกร 8 ,300 830 100 63 .00 52 .29

5 กระบือ 850 340 400 97 .00 32 .98

ที่มา :  Management Chart สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี  / ขอมูล  ณ มีนาคม 2562

สินคาเกษตรสําคัญของจังหวัดปทุมธานี (Product Champion)
1 . ขาวหอมปทุมธานี (อยูระหวางขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร Geographical

Indications : GI) โดยขาวหอมปทุมธานี คัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป พ.ศ.
2533   และไดรับการรับรองพันธุ  เม่ือป พ.ศ. 25 43   มีลักษณะเดน คือ เปนขาวประเภทไมไวตอชวงแสง
ปลูกไดท้ังปเหมาะกับพ้ืนท่ีนาชลประทานจังหวัดปทุมธานี ใหผลผลิตสูง คุณภาพขาวสุกนุมเหนียว มีกลิ่นหอม
ออน คลายขาวหอมมะลิ  มีเปลือกขาวสีฟาง รูปทรงเมล็ดขาวเรียว ยาว จมูกขาวเล็ก เนื้อเมล็ดขาวมีสีขาวนวล
ผิวคอนขางมัน เม่ือหุงสุกแลวขาวนุมคอนขางเหนียวและมีกลิ่นหอมออนๆ ปลูกในจังหวัดปทุมธานี ครอบคลุม
ท้ัง 7  อําเภอ มีพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป พันธุปทุมธานี 1  (หอมปทุม) รวม 4 8 ,9 6 4 .9 1  ไร เกษตรกร  2 ,1 4 2
ครัวเรือน ปริมาณผลผลิต 3 6 ,7 2 3 .6 8  ตัน ราคาขายเฉลี่ย 9 .7 0  บาท/กิโลกรัม  ผลผลิตออกมากในชวง
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม (สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานี  ณ  มิ.ย. 63 )

2 . กลวยหอมทองปทุม (Hom Thong Pa-Thum Banana) ไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร (GI) จากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 30  มีนาคม 2563

กลวยหอมทองปทุม มีลักษณะเดน คือ รูปทรงผลใหญยาว หนาตัดคอนขางกลม ปลายคอด
เล็กนอย เปลือกบาง ผิวนวล เนื้อเหนียว ไมมีเม็ด ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองทองนวล เนื้อเหนียวแนน
รสชาติหอมหวานมาก (คาความหวานตั้งแต 1 6  องศาบริกซ) มีพ้ืนท่ีปลูกครอบคลุมท้ัง 7  อําเภอ รวม
13 ,730 .25  ไร ผลผลิต 46 ,148  ตัน  โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดท่ีอําเภอหนองเสือ

3 . ปลาดุก มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลาดุก 488  ราย  ผลผลิต 9 ,136  ตัน มูลคาการผลิต 365
ลานบาท มีการผลิตแบบเกษตรแปลงใหญ 2  แปลงพ้ืนท่ี 6 5 2  ไร เกษตรกรรวม 9 2  ราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงท่ี
สําคัญ ไดแก อําเภอลําลูกกา หนองเสือ สามโคก และลาดหลุมแกว มีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน
ปลาดุกแดดเดียว ลูกชิ้นปลาดุก ปลาดุกเสน ปลาดุกฟู ปลาดุกรา และหนังปลาดุกทอดกรอบ เปนตน

การผลิตแบบเกษตรแปลงใหญ จังหวัดปทุมธานีมีการผลิตเกษตรรูปแบบแปลงใหญ
ป 2558–2563  รวม 30  แปลง จํานวน 7  ชนิดสินคา  พ้ืนท่ีรวม 36 ,313 .70 ไร เกษตรกร 1 ,721 ราย
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ตาราง 18 จํานวนแปลง พ้ืนที่ปลูก และเกษตรกร ทําเกษตรแปลงใหญ จังหวัดปทุมธานี ป 2563

ที่ ชนิดสนิคา จํานวนแปลง พื้นที่ปลูก (ไร) เกษตรกร (ราย)
1 ขาว 23 32 ,650 1 ,383
2 ปาลมน้ํามัน 1 2 ,239 80
3 ผัก 1 200 40
4 เตยหอม 1 320 40
5 ปลาดุก 2 652 92
6 แพะ 1 142 .70 51
7 หมากเหลือง 1 110 35

รวม 30 36,313.70 1,721

แหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรปลอดภัย
 ดานพืช

พื้นท่ีปลูกขาวท่ีไดรับรองมาตรฐาน GAP มีเกษตรกรไดรับการรับรอง 643 ราย พ้ืนท่ี
การผลิต 1 6 ,0 65 .7 5   ไร ผลผลิตรวม 12 ,0 49 .3 1  ตัน เปนแบบรายเดี่ยว  เกษตรกร 3 64 ราย พ้ืนท่ี
9 ,1 3 5 .2 5   ไร และแบบกลุม เกษตรกร 249 ราย พ้ืนท่ี 6 ,9 3 0 .5 0 ไร ผลผลิตรวม 12 ,0 49 .3 1  ตัน
(ผลผลิตเฉลี่ย 750  กิโลกรัม/ ไร)

พื้นท่ีปลูกขาวอินทรีย มีเกษตรกรไดรับการรับรอง 1 0   ราย พ้ืนท่ีการผลิต  1 3 0  ไร
เปนแบบรายเดี่ยว  1  ราย   พ้ืนท่ี 4  ไร  แบบกลุม 9  ราย พ้ืนท่ี 1 26  ไร  ผลผลิตรวม 71 .5  ตัน  (ผลผลิต
เฉลี่ย 550  กิโลกรัม/ ไร)

พื้นท่ีปลูกพืชผักผลไม GAP จํานวน 12 ,144 .56  ไร  เกษตรกร  883  ราย โดยมีพ้ืนท่ี
ปลูกพืชผักผลไมอินทรีย  117 .87  ไร  เกษตรกร  8   ราย

 ดานประมง แหลงผลิตปลาน้ําจืดไดรับมาตรฐานมากท่ีสุด คือ GAP จํานวน
4 ,126 .25  ไร  เกษตรกร  277  ราย และมาตรฐาน Safety Level 3 ,802 .50 ไร เกษตรกร  375  ราย
รองลงมาคือ กุงกามกราม จํานวน 151  ไร  เกษตรกร 1  ราย

 ดานปศุสัตว มีฟารมท่ีไดรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 5  แหง มีสถานท่ีฟกไขสัตว
ปกทีไดมาตรฐานโรงฟกสัตวปก  1  แหง และมีโรงฆาสัตวท่ีไดรับรองมาตรฐานโรงฆาสัตว  20   แหง
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ตาราง 19 แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี
แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย มาตรฐาน เกษตรกร (ราย) พ้ืนท่ี (ไร)

ดานพืช
- ขาว GAP 643 16,065.75

GAP (แบบเดียว) 364 9 ,135 .25
GAP (แบบกลุม) 249 6 ,930 .50

อินทรีย 10 130
อินทรีย (แบบเดี่ยว) 1 4
อินทรีย (แบบกลุม) 9 126

- พืชผัก-ผลไม GAP 883 12 ,144 .56
อินทรีย 8 117 .87

ดานประมง
- ปลานํ้าจดื GAP 277 4 ,126 .25

Safety Level 375 3 ,802 .50
- กุงกามกราม GAP 1 151 .00
หอยขม GAP 1 20 .00
ตะพาบไทย GAP 1 5 .00
จระเข GAP 1 0 .5

ดานปศุสัตว (แหง)
- ฟารมไกเน้ือ มาตรฐานฟารมเลี้ยงสตัว 4
- ฟารมไกไข มาตรฐานฟารมเลี้ยงสตัว 1
- สถานท่ีฟกไขสตัวปก มาตรฐานโรงฟกสตัวปก 1
- โรงฆาสัตว มาตรฐานโรงฆาสัตว 20

ที่มา : ศูนยวิจยัขาวปทุมธานี ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี สํานกังานประมงจังหวัดปทุมธานี ศูนยวิจยัพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว
น้ําจืดปทุมธานี  สํานักงานปศุสัตวจังหวดัปทุมธานี   /  ขอมูล  ณ มีนาคม 2563

แหลงจําหนายสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานของจังหวัด
ปทุมธานี มีท้ังสิ้น 575  แหง แยกเปน ปศุสัตว OK จํานวน 222  แหง ราน Q Restaurant จํานวน  25
แหง และแหลงจําหนายสินคา Q จํานวน 327 แผงคา
ตาราง 20 แหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จําแนกรายอําเภอ

โครงการ รวม
อําเภอ

เมือง คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแกว ลําลูกกา สามโคก

ปศุสัตว OK : (แหง) 222 34 55 52 5 11 62 3
รานอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใชสินคา Q
(Q Restaurant) : (ราน)

26 8 4 1 1 2 1 8

แหลงจําหนายสินคา Q
(ตลาดสด) : (แผงคา) 327 10 201 28 0 0 88 0

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปทุมธานี  / ขอมูล  ณ มีนาคม  2563
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3.6 การทองเท่ียว
จังหวัดปทุมธานี มีพิพิธภัณฑและแหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูมากถึง 1 8  แหง เชน

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  หอจดหมายเหตุแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต เปนตน มีสนามกอลฟท่ีไดมาตรฐาน
13 แหง

สถานการณการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี ป พ.ศ. 2562 มีนักทองเท่ียว 2 ,113 ,650 คน
เพ่ิมข้ึนจากป 2 5 6 1  คิดเปนรอยละ 0 .7  มีรายไดจากการทองเท่ียว 3 ,4 7 5 .8 5  ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป
2561  จํานวน 84 .61  ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 .5
ตาราง 21 จํานวนผูมาเย่ียมเยือน หองพัก และระยะเวลาการพํานักเฉลี่ย จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2558 - 2561

รายการ 2558 2559 2560 2561
การเปลี่ยนแปลง (%)

2559 2560 2561

จํานวนหองพัก (หอง) 2 ,625 2 ,625 2 ,772 2 ,702 - 5 .6 -2 .53

จํานวนผูเยี่ยมเยือน 1 ,815 ,389 1 ,896 ,549 2 ,014 ,281 2 ,098 ,344 4 .47 6 .2 4 .17

จํานวนนักทองเท่ียว 623 ,438 640 ,185 665 ,744 679 ,015 2 .69 3 .99 1 .99

จํานวนนักทัศนาจร 1 ,191 ,951 1 ,256 ,364 1 ,348 ,537 1 ,419 ,329 5 .40 7 .34 5 .25

ระยะเวลาพํานักเฉล่ีย
ของนักทองเท่ียว (วัน)

2 .22 2 .19 2 .19 2 .17 -1 .35 - -0 .91

ท่ีมา:  กรมการทองเท่ียว

กราฟแสดงจํานวนนักทองเท่ียว และรายไดจากการทองเท่ียว ป 2558 - 2562

3.7 เศรษฐกิจชุมชน
ป 2 5 6 2 จังหวัดปทุมธานี มีมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 1 ,435 ,054 ,617 บาท

เพ่ิมข้ึนจากป 2561  รอยละ 26 .0  โดยมีมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึนทุกปอยางตอเนื่องตั้งแตป
2556 เปนตนมา มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเฉลี่ย รอยละ 22 .9  ตอป
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ตาราง 22 มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนจําแนกตามประเภท พ.ศ.2560-2562

หนวย : บาท

ประเภทสินคา 2560 2561 2562

รวม 848,294,287 1,138,604,397 1,435,054,617
อาหาร 160 ,242 ,921 266 ,244 ,504 380 ,953 ,868

เครื่องดื่ม 101 ,011 ,975 100 ,496 ,920 84 ,751 ,530

ผาและเครื่องแตงกาย 107 ,272 ,204 130 ,927 ,531 130 ,936 ,800
ของใช/ของตกแตง/ของท่ี
ระลึก 210 ,272 ,204 285 ,764 ,124 296 ,358 ,054

สมุนไพรอาหารท่ีไมใช 269 ,248 ,104 355 ,171 ,318 542 ,054 ,365
ท่ีมา:   สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

4. สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
4 .1 แรงงาน

จังหวัดปทุมธานี มีประชากรอายุ 1 5  ปข้ึนไป รวม 1 ,359 ,259  คน อยูในกําลังแรงงาน
930,671 คน คิดเปนรอยละ 68.5 และเปนผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงาน 428,588 คน คิดเปนรอยละ 31.5 สําหรับ
กลุมผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน 9 30 ,671  คน เปนผูมีงานทํา 916 ,802 คน คิดเปนรอยละ 67 .5 ของผูอยูใน
กําลังแรงงาน และผูวางงาน หมายถึง ผูไมมีงานทําและพรอมท่ีจะทํางาน จํานวน 13 ,869 คน หรือคิดเปน
อัตราการวางงานรอยละ 1 .0
ตาราง 23 โครงสรางกําลังแรงงานและอัตราผูวางงานจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559-2562

สถานภาพแรงงาน 2560 2561 2562
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

ยอดรวม 1,308,726 100.0 1 ,331 ,502 100.0 1 ,359,259 100.0
ผูอยูในกําลังแรงงาน 947 ,430 72 .4 928 ,048 69 .8 930 ,671 68 .5

ผูมีงานทํา 930 ,039 71 .1 914 ,882 68 .7 916 ,802 67 .5
ผูวางงาน 17 ,391 1 .3 14 ,166 1 .1 13 ,869 1 .0
ผูท่ีรอฤดูกาล - - - - - -

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน 361 ,296 27 .6 402 ,454 30 .2 428 ,588 31 .5
อัตราการวางงาน 1.8 1 .5 1.4

ท่ีมา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2560-2562 สํานักงานสถิติแหงชาติ



20

การจางงานและการคุมครองแรงงาน
ขอมูล กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ป พ.ศ. 256 2 จังหวัด

ปทุมธานีมีสถานประกอบการและลูกจางซึ่งภาครัฐจะตองดูแลใหเกิดความเปนธรรมในการจางงานและเปนไป
ตามกฎหมายการคุมครองแรงงาน 11 ,260 แหง และลูกจาง 4 15 ,4 5 9  คน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 256 1
รอยละ 2 .8

ในป 2 5 61 จังหวัดปทุมธานี มีสถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคม
16 ,594  แหง เพ่ิมข้ึนจากป 2560 จํานวน 1 ,137 แหง (รอยละ 9 .2 ) มีจํานวนผูประกันตนตามมาตรา 33
จํานวน 449 ,601  คน เพ่ิมข้ึนจากป 2560 จํานวน 38 ,119 คน (รอยละ 9 .2 ) ผูประกันตนตามมาตรา 39
(ผูท่ีเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33  และตอมาความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2 ) คือ สิ้น
สภาพการเปนลูกจาง และไดแจงความประสงคเปนผูประกันตนตอ) จํานวน 8 1 ,2 9 7   คน เพ่ิมข้ึนจากป
2560  จํานวน 9 ,617 คน คิดเปนรอยละ 13 .4
ตาราง 24 สถิติกองทุนประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 – 2561

รายการ 2558 2559 2560 2561
จํานวนสถานประกอบการ   (แหง)
จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 (คน)

14 ,208 14 ,712 15 ,457 16 ,594
382 ,590 391 ,961 411 ,482 449 ,601

จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 (คน) 62 ,914 68 ,158 71 ,662 81 ,297
จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 (คน) 43 ,141 44 ,334 48 ,651 55 ,652
การใชบริการของผูประกันตน
กรณีเจ็บปวย (คร้ัง) 1 ,764 ,470 1 ,840 ,078 1 ,887 ,941 1 ,752 ,556
กรณีทุพพลภาพ (ราย) 57 71 56 75

กรณีตาย (ราย) 867 906 928 1 ,085
กรณีคลอดบุตร (ราย) 9 ,512 9 ,757 9 ,920 9 ,761
กรณีสงเคราะหบุตร (ราย) 6 ,802 10 ,613 13 ,369 52 ,687
กรณีชราภาพ (ราย) 54 ,146 54 ,439 53 ,889 15 ,566
วางงาน  (ราย) 4 ,720 5 ,823 5 ,601 6 ,079
ที่มา: สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

4.2 แรงงานตางดาว
ป 2 5 6 2 จังหวัดปทุมธานีมีแรงงานซึ่งเปนชาวตางดาวและผูติดตามท่ีข้ึนทะเบียนกับ

สํานักงานจัดหางานจังหวัด 1 60 ,5 91  คน เปนผูเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย 1 59 ,715  คน และผูท่ีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย 876 คน โดยจํานวนแรงงานตางดาวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ระหวางป 2556– 2560 เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 26.9 ตอป
ตาราง 25 จํานวนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามลักษณะการเขาเมือง ป พ.ศ. 2558-2562

ลักษณะการเขาเมืองและเพศ 2558 2559 2560 2561 2562
รวมทั้งสิ้น 197,914 165,299 212 ,727 97,067 160,591

เขาเมืองถูกกฎหมาย 136 ,851 164 ,955 211 ,519 95 ,668 159 ,715
เขาเมืองผิดกฎหมาย 61 ,063 344 1 ,208 1 ,345 876

ที่มา : สํานกับริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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4.3 การศึกษา
จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 309 โรงเรียน แยกเปน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 192 โรงเรียน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 85 แหง การปกครอง
สวนทองถ่ินการปกครองสวนทองถ่ิน 32 แหง โรงเรียน มีหองเรียน  6 ,8 8 8  หอง ครู 15,558 คน นักเรียน
รวม 200,913 คน ศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 7 7 ,9 63 คน (รอยละ 38 .8 ) รองลงมาคือ ระดับ
กอนประถมศึกษา 6 3 ,3 49 คน (รอยละ 31 .5 ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 37,442 คน (รอยละ 18.6)  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 22,159  คน (รอยละ 11.0) ตามลําดับ
ตาราง 26 จํานวนโรงเรียน หองเรียน ครูและนักเรียน จําแนกตามเพศ และสังกัด ปการศึกษา2562

โรงเรียน/หองเรียน/ครู/นักเรียน รวม สังกัด
สพฐ สช สถ.

โรงเรียน 309 192 85 32
หองเรียน 6 ,888 3 ,643 1724 1 ,521
ครู 15 ,558 5 ,277 9866 415
นักเรียนรวม 200 ,913 138 ,338 44 ,589 17 ,986
กอนประถมศึกษา 63 ,349 42 ,888 14 ,452 6 ,009
ประถมศึกษา 77 ,963 46 ,862 25 ,251 5 ,850
มัธยมตน 37 ,442 30 ,133 3 ,194 4 ,115
มัธยมปลาย 22 ,159 18 ,455 1 ,692 2 ,012

ท่ีมา:  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 ,2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษา 1 8 แหง
นักศึกษารวม 1 3 0 ,0 07  คน อาจารย 6 ,499 คน มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาท่ีเปนของรัฐ 3  แหง
นักศึกษา 5 ,9 9 4  คน อาจารย 2 8 8  คน ของเอกชน 5  แหง นักศึกษา 4 ,488 คน อาจารย 1 4 0  คน
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเปนของรัฐท้ังสิ้น 3  แหง ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มีนักศึกษารวม
67 ,205 คน อาจารย  3 ,706 คน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอีกจํานวน 7 แหง นักศึกษารวม 52,320 คน
อาจารย 2 ,365  คน
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ตาราง 27 สถานศึกษา อาจารย และนักศึกษา ในระดับอาชวีศึกษา และอุดมศึกษา จําแนกตามเพศ และสังกัด
ปการศึกษา 2562

สังกัด
จํานวน

สถานศึกษา
อาจารย นักศึกษา

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

รวมยอด 18 6 ,499 3 ,087 3 ,411 130 ,007 58 ,624 71 ,383

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

3 288 146 142 5 ,994 3 ,706 2 ,288

สํานักบริหารงานคณะกรรม
การสงเสริมการศึกษาเอกชน

5 140 83 56 4 ,488 3 ,302 1 ,186

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 3 ,706 1 ,800 1 ,906 67 ,205 27 ,080 40 ,125

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 7 2 ,365 1 ,058 1 ,307 52 ,320 24 ,536 27 ,784

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สําสนกงานคระกกรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หมายเหตุ: ไมรวมสถาบันการศึกษาของกระทรวงตางๆ

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาในสังกัดของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ๗ แหง และหองสมุดประชาชน ๗ แหง ไดแก

๑. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปทุมธานี
๒. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามโคก
๓. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลาดหลุมแกว
๔. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําลูกกา
๕. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหลวง
๖. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอธัญบุรี
๗. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองเสือ

หองสมุดประชาชน ๗ แหง ไดแก
๑. หองสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี
๒. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอลาดหลุมแกว
๓. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอธัญบุรี
๔. หองสมุดประชาชนอําเภอสามโคก
๕. หองสมุดประชาชนอําเภอคลองหลวง
๖. หองสมุดประชาชนอําเภอลําลูกกา
๗. หองสมุดประชาชนอําเภอหนองเสือ



23

4.4 ศาสนา
ประชากรสวนใหญในจังหวัดปทุมธานีนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 9 5 .8 รองลงมา

นับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 2.7) และศาสนาศริสต (รอยละ 0.7) ในป 2562 มีจํานวนศาสนสถาน ประกอบดวย
วัด จํานวน 192 แหง สํานักสงฆ 9 แหง โบสถคริสต 39 แหง มัสยิด ๓๐ แหง มีพระภิกษุ ๔,204 รูป และ
สามเณร 828 รูป
ตาราง 28 วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ. 2561

อําเภอ วัด สํานักสงฆ โบสถคริสต มัสยิด พระภิกษุ สามเณร
รวมยอด 192 9 39 30 4,204 829

เมืองปทุมธานี 43 1 5 3 543 37
คลองหลวง 24 3 10 4 1 ,949 590
ธัญบุรี 11 - 12 1 377 27
หนองเสือ 20 1 1 3 232 27
ลาดหลุมแกว 19 2 2 6 217 16
ลําลูกกา 33 1 8 11 543 33
สามโคก 42 1 1 2 343 99
ท่ีมา:  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

4.5 สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานีมีสถานพยาบาล 656 แหง แยกเปนโรงพยาบาลของรัฐ 8  แหง โรงพยาบาล

เอกชน 11 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 78 แหง และคลินิก 559 แหง
ตาราง 29 จํานวนสถานพยาบาล ปงบประมาณ 2557-2562

ปงบประมาณ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน รพ.สต. คลีนิค

2557 11 7 78 369
2558 9 6 78 431
2559 8 9 78 431
2560 8 9 78 431
2561 8 10 78 564
2562 8 11 78 559

ที่มา:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธานี

บุคลากรทางการแพทย
จังหวัดปทุมธานีมีแพทย 840 คน ทันตแพทย 110 คน เภสัชกร 223 คน และพยาบาล

2 ,395 คน มีสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร ดังนี้
- แพทย 1  คนตอประชากร 1 ,364 คน
- ทันตแพทย 1  คนตอประชากร 10,415 คน
- เภสัชกร 1 คนตอประชากร 5,138 คน
- พยาบาล 1 คนตอประชากร 478 คน
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ตาราง 30 จํานวนบุคคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญและประชากรตอเจาหนาท่ีทางการแพทย ปงบประมาณ 2557-2562

ปงบประมาณ
เจาหนาท่ีทางการแพทย ประชากรตอเจาหนาท่ีทางการแพทย 1 คน

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล
2557 1 ,128 99 63 2 ,188 943 10 ,744 16 ,883 486
255๘ 1 ,๓๑๖ 99 ๒๑๗ 2 ,๒๒๑ 821 10 ,919 ๔,982 487

2559 1 ,473 242 203 2 ,025 754 4 ,592 5 ,475 549

2560 1 ,343 116 188 1 ,669 840 9 ,733 9 ,568 676

2561 779 112 192 2 ,160 1 ,449 10 ,080 5 ,880 523

2562 840 110 223 2 ,395 1 ,364
1 ,364

10 ,415 5 ,138 478
ที่มา:   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทมุธานี

4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในป 2561  จังหวัดปทุมธานี มีคดีความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหายเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด โดยเพ่ิมข้ึน

จากป 2560  จํานวน 3 ,410  คดี รองลงมาคือ คดีความผิดพิเศษ เพ่ิมข้ึน จํานวน 197  คดี และคดีความผิด
เก่ียวกับทรัพย เพ่ิมข้ึน จํานวน 162  คดี ตามลําดับ สําหรับคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ เพ่ิมข้ึน
37  คดี
ตาราง 31 สถิติคดีอาญา 4 กลุม จําแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560– 2561

ประเภทความผิด
2560 2561 เปรียบเทียบ

รับแจง จับกุม รับแจง จับกุม เพ่ิมลด รอยละ
กลุมท่ี 1 . คดีความผดิเก่ียวกับชีวิตรางกาย และเพศ 364 308 302 367 37 11 .2
กลุมท่ี 2 .  ความผิดเก่ียวกับทรัพย 1 ,640 1 ,095 1 ,319 1 ,293 162 14 .3
กลุมท่ี 3 .  คดีความผดิพิเศษ 172 156 320 344 197 134 .0
กลุมท่ี 4 .  ความผิดท่ีรัฐเปนผูเสยีหาย 5 ,546 6 ,847 7 ,583 8 ,837 3 ,410 62 .8

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แหลงน้ํา

1) แหลงน้ําผิวดิน มีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําเจาพระยา (ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง) ไหล
ผานพ้ืนท่ี 2  อําเภอ คือ อําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก ระยะทางประมาณ 30  กิโลเมตร และมี
ลําคลองธรรมชาติ และคลองชลประทาน 84  คลอง ความยาว 1 ,062 .4  กิโลเมตร ดังนี้

คลองชลประทาน จํานวน 29 คลอง รวมความยาว 780 .8  กิโลเมตร แยกเปน
- คลองระบายน้ํา จํานวน 13 คลอง
- คลองสงน้ํา จํานวน 9 คลอง
- คลองอ่ืนๆ จํานวน 7 คลอง
คลองธรรมชาติ จํานวน 55 คลอง ความยาวรวม 280.6 กิโลเมตร ดังนี้
- อําเภอเมืองปทุมธานี มีคลองบางโพธิ์ คลองบางหลวงใต คลองบางหลวง คลองบางปรอก

คลองเชียงราก คลองเจาเมือง คลองประปา คลองบางคูวัด และคลองเปรมประชากร
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- อําเภอสามโคก มีคลองบางโพธิ์ เหนือ คลองบางเตย คลองควาย คลองสระ คลอง
เชียงรากนอย คลองเปรมประชากร คลองเชียงราก

- อําเภอลาดหลุมแกว มีคลองพระอุดม คลองบางหลวง คลองลาดหลุมแกว คลองบางโพธิ์
คลองสระ  คลองสะแก คลองระแหง คลองสามวา

- อําเภอธัญบุรี มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (เชื่อมระหวาง แมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานครนายก)

เขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพ่ือการประปานครหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2552 1
แหง คือ สถานีสูบน้ําดิบสําแล ตั้งอยูบริเวณตอนลางของปากคลองออม ตําบลกระแชง (สําแล) อําเภอเมือง
ปทุมธานี ครอบคลุมบริเวณ 3 อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก อําเภอคลองหลวง พ้ืนท่ีรวม 200  ตาราง
กิโลเมตร โดยสูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา สงน้ําตามคลองสงน้ําดิบไปยังโรงกรองน้ําท่ีบางเขน และสามเสน
เพ่ือผลิตน้ําประปาใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก

๒) ระบบชลประทาน มีพ้ืนท่ีรับน้ําชลประทานประมาณ 683,124 ไร หรือคิดประมาณรอยละ
72 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด สงน้ําผานคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเปน
คลองชลประทานเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยา และแมน้ํานครนายก คลองพระอุดม และคลองระบายน้ํา 13 แหง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 อําเภอ ดังนี้

(1 ) อําเภอธัญบุรี ไดแก คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองระบายน้ําท่ี 1 – 13
(2 ) อําเภอคลองหลวง ไดแก คลองชลประทานท่ี 1 – 7  และคลองระพีพัฒน
(3 ) อําเภอลําลูกกา ไดแก คลองหกวาสายลาง และคลองระบายน้ําท่ี 1 – 13
(4 ) อําเภอหนองเสือ ไดแก คลองชลประทานท่ี 8 – 13  และคลองระพีพัฒน

โดยมีโครงการชลประทานรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 4  โครงการ ดังนี้
(1 ) โครงการชลประทานปทุมธานี รับผิดชอบพ้ืนท่ีนอกเขตโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาบริเวณพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก รวม 2  อําเภอ พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน
ประมาณ 125  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78 ,125  ไร

(2 ) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ พ้ืนท่ีครอบคลุมในบริเวณพ้ืนท่ีเขตอําเภอ
คลองหลวง อําเภอธัญบุรี และอําเภอหนองเสือ รวม 3  อําเภอ พ้ืนท่ีชลประทาน 409 ,041  ไร

(3 ) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต พ้ืนท่ีครอบคลุมในบริเวณอําเภอธัญบุรี และ
อําเภอลําลูกกา รวม 2  อําเภอ พ้ืนท่ีชลประทาน 107 ,863  ไร

(4 ) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ พ้ืนท่ีครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีเขตอําเภอ
เมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก และอําเภอลาดหลุมแกว รวม 3  อําเภอ พ้ืนท่ีชลประทาน 166 ,220  ไร

5.2 ทรัพยากรปาไม
จังหวัดปทุมธานี ไมมีพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ มีเพียงเขตหามลาสัตวปาวัดไผลอมและ

วัดอัมพุวราราม สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยไดรับการประกาศเม่ือวันท่ี 21  กรกฎาคม
2551  ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ 74  ไร

5.3 ขยะมูลฝอย
ป 2562 มีปริมาณการเกิดขยะเฉลี่ย 1 ,439  ตัน/วัน ลดลงจากปท่ีผาน (ป 2 561  ปริมาณ

การเกิดขยะ 1 ,444  ตัน/วัน) มีปริมาณขยะรวม 525 ,258 ตัน ลงลงจากป 2561  คิดเปนรอยละ 0 .34 อยู
ในเขตเทศบาล จํานวน 313 ,950 ตัน นอกเขตเทศบาล 211 ,308 ตัน อําเภอคลองหลวงมีปริมาณขยะมาก
ท่ีสุด 142 ,8 16 ตัน (รอยละ 27 .2 ) รองลงมาคือ อําเภอลําลูกกา 116 ,554 ตัน (รอยละ 22 .2 ) อําเภอ
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ธัญบุรี 115 ,293 ตัน (รอยละ 2 1 .9 ) และอําเภอเมืองปทุมธานี 9 3 ,680 ตัน (รอยละ 17 .8 ) อําเภอท่ีมี
ปริมาณขยะนอยท่ีสุด คือ อําเภอหนองเสือ 8 ,075 ตัน (รอยละ 1 .5 )

ตาราง 32 ปริมาณขยะมูลฝอย จําแนกรายอําเภอ ป พ.ศ. 2562
หนวย : ตัน

อําเภอ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
รวม 525,258 313,950 211,308

เมืองปทุมธานี 93 ,680 11 ,502 82 ,178
คลองหลวง 142 ,816 87 ,317 55 ,498
ธัญบุรี 115 ,293 115 ,293 -
หนองเสือ 8 ,075 1 ,225 6 ,850
ลาดหลุมแกว 26 ,706 12 ,845 13 ,865
ลําลูกกา 116 ,554 78 ,208 38 ,346
สามโคก 22 ,130 7 ,560 14 ,570

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี

ในป 2 5 6 2  มีขยะอันตราย 3 0 1  ตัน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการจัดตั้งจุด
รวบรวมของเสียอันตรายจากครัวเรือนทุกหมบาน/ชุมชน เริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2 560  ซึ่ง
ปจจุบันทุกหมบาน/ชุมชน มีจุดรวมรวมขยะของเสียอันตรายครบทุกหมบาน/ชุมชน มีจุดรวบรวมของเสีย
อันตราย จํานวน 1 ,071  จุด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสม ในป 2 5 62 มีขยะมูลฝอยตกคางสะสม 3 6 ,2 5 0  ตัน
กองอยูในพ้ืนท่ีท้ิงขยะของเทศบาล และเอกชน รวม 4  แหง ในพ้ืนท่ี 3  อําเภอ มากท่ีสุดในพ้ืนท่ีอําเภอ
คลองหลวง 29 ,1 70  ตัน คิดเปนรอยละ 8 0 .4 7  รองลงมาคือ อําเภอลําลูกกา 5 ,9 8 0  ตัน คิดเปนรอยละ
16 .50  และอําเภอธัญบุรี 1 ,100  ตัน คิดเปนรอยละ 3 .03

ตาราง 33 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสมในป 2562

ลําดับ หนวยงานดูแล ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกคางสะสม (ตัน)

1 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ อําเภอธัญบุรี 1 ,100
2 เทศบาลตาํบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 5 ,980
3 บริษัท ต.คิดดี โปรดักส จํากัด (เอกชน)

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง
24 ,490

4 บริษัท รักษบานเรา จาํกัด พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทาโขลง อําเภอคลองหลวง 4 ,680
รวม 36,250
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สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดปทุมธานี มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอย รวม 2  แหง ดังนี้
1 . ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมฝงตะวันออกของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 1 4  ตําบล

บึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- เนื้อท่ีประมาณ 230  ไร เริ่มดําเนินโครงการเม่ือป 2 5 37 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สนับสนุนงบประมาณ
- รูปแบบการดําเนินการเปน แบบฝงกลบ
- ปจจุบันหยุดดําเนินการ เนื่องจากมีปญหาการรองเรียนของประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีขางเคียง

2 . ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมฝงตะวันตกของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 4
ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

- เนื้อท่ีประมาณ 238  ไร เริ่มดําเนินโครงการเม่ือ  ป 2536
- รูปแบบการดําเนินการเปน แบบฝงกลบ
- ปจจุบันหยุดดําเนินการ เนื่องจากมีปญหาการรองเรียนของประชาชนในพ้ืนท่ี

การจัดการขยะมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 64 แหง
(ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี) ดําเนินการนําขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจัดเก็บไดไปกําจัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี และนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี โดยมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 5  อปท. คิดเปนรอยละ 2 3 .4 4
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 8  อปท. รอยละ 59 .3 7  และจังหวัดสระบุรี จํานวน 1 1  อปท. รอยละ
17 .19
ตาราง 34 พื้นที่กําจัดขยะ และจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่นําขยะไปกําจัด ป 2562

ท่ี จังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน อปท. (แหง) รอยละ
1 ปทุมธานี 15 23 .44
2 พระนครศรีอยุธยา 38 59 .37
3 สระบุรี 11 17 .19

รวม 64
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แผนพัฒนาจังหวัดปทมุธานี 5 ป (พ.ศ.2561-2565)

ผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาจังหวัด (SWOT Analasis)
จุดแข็ง
(1 ) มีตลาดกลางกระจายสินคาการเกษตรระดับประเทศ ไดแก ตลาดไท ตลาด 4 มุมเมือง

และ ตลาดไอยรา ทําใหตนทุนในการขนสงสินคาทางการเกษตรต่ํา
(2 ) มีพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศท่ีหลากหลาย ท้ังดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และดานการเกษตร เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต พิพิธภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หออัครศิลปน พิพิธภัณฑบัว
เปนตน

(3 ) มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศหลายแหง เชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระ
บรมราชูปถัมภ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด

(4 ) มีชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรม
บางกะดี ทําใหเกิดความตองการแรงงาน และเกิดการจางงานในพ้ืนท่ีจํานวนมาก

(5 ) มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน และมีคลองในพ้ืนท่ีจํานวนมากซึ่งมีประวัติความเปนมาท่ี
เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ เชน คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งเอ้ือตอการคมนาคมขนสง และสงเสริมการ
ทองเท่ียววิถีชุมชนริมน้ํา

(6 ) โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปภูมิภาคตาง ๆ ท้ัง
ทางดานถนน ทางราง และทางอากาศ

(7) มีอาหารท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัด เชน กวยเตี๋ยวเรือรังสิต ขาวแชชาวมอญ เม่ียงคํากลีบบัว
จุดออน
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม จากการขยายตัวของเมือง เชน ขยะและน้ําเสีย
(2 ) สถานท่ีทองเท่ียวบางแหลงไมมีศักยภาพและขาดความเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียว

ไมสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาพักคางคืน
(3 ) มีประชากรแฝงจํานวนมาก ท้ังท่ีเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานตางดาว

สงผลใหการใหบริการของภาครัฐไมเพียงพอ และสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาทางสังคม
(4 ) โครงสรางของประชากรวัยเด็กและวัยทํางานลดลงเขาสูสังคมผูสูงอายุมากข้ึน
โอกาส
(1 ) นโยบายการพัฒนาระบบขนสงมวลชนสายรองเพ่ือใหเชื่อมตอการเดินทางกับรถไฟชาน

เมืองสายสีแดงเขมชวงบางซื่อ – รังสิต เสนทางรังสิต–ธัญบุรี และสายสีเขียว หมอชิต – สะพานใหม – คูคต
จะเอ้ือใหเกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีและมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามามากยิ่งข้ึน

(2 ) การกอสรางสวนสัตวแหงใหม บนพ้ืนท่ีประมาณ 300  ไร บริเวณคลอง 6  ตําบลรังสิต
อําเภอธัญบุรี ทําใหเกิดโอกาสในการสรางรายได สรางงานในพ้ืนท่ี

(3 ) พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวเองของนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และทองเท่ียว
เพ่ือการเรียนรูมากข้ึน

(4 ) เทคโนโลยีการสื่อสารและการคาผานทางสังคมออนไลนเอ้ือใหการคาสะดวกยิ่งข้ึน
(5 ) ปทุมธานีเปน 1  ใน 15  เมือง พัฒนาใหเปน Eco Industrial Town
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ภัยคุกคาม
(1 ) มีคนยายถ่ินเขามาอยูในพ้ืนท่ีจํานวนมากและมีความเปนสังคมเมืองคอนขางสูง สงผลให

ขาดความสํานึกรักษบานเกิด
(2 ) มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในพ้ืนท่ีจํานวนมาก อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรค NCDs

ซึ่งเกิดจากวถีิการใชชีวิตของแรงงานตางดาว เชน การดื่มเหลา การสูบบุหรี่
(3 ) เปนจุดพักและลําเลียงยาเสพติดไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด (Vision)

ปทุมธานี เมืองนาอยู ศูนยกลางธุรกิจบริการ และฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง

พันธกิจ
1 . อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน
2 . เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ ดานเกษตร

อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว
3 . ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุข ท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคงดานอาชีพและ

รายได และมีสภาพแวดลอมท่ีดี

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
1 . การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน
2 . คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพ่ึงตนเองและจัดการตนเอง เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด
1 . GPP เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5
2 . ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index – HAI) มีคาคะแนนมากกวา 0 .7

เปาประสงครวม
1 . ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน
2 . ผลิตภัณฑเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ
3 . แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและบริการดานการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพได

มาตรฐาน
4 . ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง แหลงท่ีอยูอาศัยสะอาด

สวยงาม ปลอดภัย ภายใตสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 ประเด็น

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองใหนาอยู เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

เปาหมาย
1 . จังหวัดปทุมธานี มีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีและเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2 . จังหวัดปทุมธานี มีระบบโครงขายการคมนาคมและระบบโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน คาเปาหมาย
2561 2562 2563 2564 2665

(1 ) ระดับความสําเร็จ
ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
เขาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

ป 2562
เทากับ ระดับ 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

(2 ) รอยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

ป 2562  ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
1 ,658  ตัน ปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง 946 .33  ตัน

คิดเปนรอยละ 58 .16

- 58 .16 65 .58 70 73

(3 ) รอยละของคดีการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
บกลดลง

ป 2562
เทากับ 471 คดี

- - - 10 10

แนวทางการพัฒนา
1 . สรางระบบและกลไกในการควบคุมเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับชุมชน
2 . สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
3 . สงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. พัฒนาโครงขายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ยกระดับการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใหมีมูลคาสูง
ไดมาตรฐาน สูตลาดโลก

เปาหมาย
1 . การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ิมข้ึน
2 . ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมายรายป

2561 2562 2563 2564 2565

(1 ) รอยละของจํานวนแปลงฟารมท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐานแปลงฟารม
GAP

ป 2562
1 ,527 แปลง

60 60 60 60 60

(2 ) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวม สาขาการเกษตรเพ่ิมข้ึน

ป 2560   มลูคา
6 ,224  ลานบาท

เพ่ิมข้ึนจาก
ป 2559

เทากับ 7 .2 %

- - - รอยละ
5

รอยละ
5

(3 ) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม สาขา
การคา และบริการเพ่ิมข้ึน

ป 2560
334 ,768

ลานบาท เพ่ิมข้ึน
จากป 2559
เทากับ 11 %

- - - รอยละ
15

รอยละ
15

แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร และ อุตสาหกรรม
๒. เพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผูประกอบการและธุรกิจบริการ
3 . พัฒนาตลาดสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ เชื่อมโยงตลาดโลก
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ

เปาหมาย
1 . รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
2 . มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมายรายป

2561 2562 2563 2564 2565

(1 ) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจาก
การทองเท่ียว

ป 2561
3 ,443 .06  ลบ.

5 5 5 10 10

(2 ) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการ
จําหนายผลิตภัณฑชุมชน

ป 2562
1 ,435 ,054 ,617

บาท

5 7 10 10 10

แนวทางการพัฒนา
1 . สงเสริม พัฒนา และยกระดับแหลงทองเท่ียวใหมีศักยภาพ และไดมาตรฐาน
2 . สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมในแหลงทองเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
3 . สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิม

การทองเท่ียว
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและชุมชนใหมีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคม

เปาหมาย
คนในจังหวัดปทุมธานี มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน และมีความเปนอยูท่ีดี และมีความสุข

ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมายรายป

2561 2562 2563 2564 2565

(1 ) รายไดเฉลี่ยครัวเรียนเพ่ิมข้ึน ป 2562
253 ,807 .45  บาท

- - - ไมนอย
กวารอย
ละ 5

ไมนอย
กวารอย
ละ 7

(2 ) รอยละผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ
มีงานทํา และรายไดเหมาะสม

- - - - รอยละ
50

รอยละ
50

แนวทางการพัฒนา
1 . พัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ กระจายรายไดอยางเปนธรรม
2 . สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และชุมชนทุกมิติ

(เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัย)




