ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตร
1. ความเป็นมา
ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมือง
ที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ
หรือ "พระศรีสรรเพชญ์ที่ ๘" พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กาเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต
คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์
จังหวัดพิจิ ตร เป็น จั งหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่ส มัยกรุงสุ โขทัยเป็น
ราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่ง
แม่น้าน่านในปี พ.ศ. ๑๖๐๑ เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม
ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตร อยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือ ในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี้ เป็น
บริเวณที่ลาน้ายมและลาน้าน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง
พื้นดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้าท่วมทับถม
ทุกปี และมีปลาชุกชุม
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์และ
แบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความสาคัญทางทหารและ
การปกครองมาก ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ ๒ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ได้ ท รงพระราชนิ พ นธ์ ค ากลอนเรื่ อ ง
"ไกรทอง" โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งกาเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ามากมาย
และมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ.๒๔๓๕ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้นารูปแบบการปกครองระบบ
เทศภิบาลมาใช้และได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรก ประกอบด้วย ๕ เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมือง
พิชัย เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร
2. ลักษณะทางกายภาพ
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา
45 ลิ ป ดาตะวั น ออก และระหว่ า งเส้ น รุ้ ง ที่ 15 องศา 50 ลิ ป ดากั บ 16 องศาลิ ป ดาเหนื อ มี พื้ น ที่
4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,333 ไร่ มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้า
น่าน แม่น้ายม และแม่น้าพิจิตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาทางเหนือ ระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ด้านทิศเหนือ
ด้านทิศตะวันออก
ด้านทิศใต้
ด้านทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้น ที่ของจั งหวัดพิจิ ตร เป็นพื้นที่ ราบลุ่ มแอ่งกระทะทิศตะวันออกเป็นที่ล าดเชิงเขา
ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ลุ่มต่ากว่าจังหวัดกาแพงเพชรประมาณ 20 เมตร มีแม่น้า 3 สาย ที่ไหลจากทิศเหนือลงสู่
ทิศใต้ คือ แม่น้ายม แม่น้าน่าน และแม่น้ าพิจิตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่น้าพัดมาทับถมเหมาะแก่การทานา และปลูกพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่วนใหญ่
ถูกบุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื้นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจ
และจากการที่ตอนกลางของจังหวัดพิจิตรมีแม่น้าไหลผ่านถึง 3 สาย ดังกล่าว จึงทาเกิดปัญหาน้าท่วมเป็น
ประจาในช่วงที่น้าเหนือไหลหลาก และปัญหาน้าป่าที่ไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก
สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจากอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
3. การปกครองและประชากร
3.1 การปกครอง
จังหวัดพิจิตร แบ่ งหน่ว ยการปกครองออกเป็นอาเภอ ๑๒ อาเภอ ๘๖ ตาบล ๘๘9 หมู่บ้าน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๑ แห่ง เทศบาลเมือง จานวน ๓ แห่ง
เทศบาลตาบล จานวน ๒๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๗๓ แห่ง
ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดพิจิตร
ลาดับ

อาเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

ระยะทาง
จากอาเภอ ถึง
จังหวัด (กม.)

จานวน

หมู่บ้าน ตาบล
๑ เมืองพิจิตร
๗๓๘.๙๓๙
๑
๑๓๕ ๑๕
๒ ตะพานหิน
๔๖๘.๙๓๐
๒๘
๙๑
๑๒
๓ โพทะเล
๔๘๔.๒๐๙
๖๖
๙๗
๑๑
๔ บางมูลนาก
๓๗๗.๗๓๘
๕๐
๗๘
๙
๕ โพธิ์ประทับช้าง ๓๗๘.๕๖๑
๒๕
๙๘
๗
๖ ทับคล้อ
๒๗๘.๒๘๗
๔๔
๕๖
๔
๗ สามง่าม
๓๓๘.๐๘๓
๑๘
80
๕
๘ วังทรายพูน
๒๕๙.๕๐๑
๓๑
๕๗
๔
๙ สากเหล็ก
๑๗๖.๓๕๑
๒๐
๔๐
๕
๑๐ วชิรบารมี
๒๕๙.๕๐๑
๒๖
๕๑
๔
๑๑ ดงเจริญ
๒๒๐.๓๐๓
๗๘
๕๕
๕
๑๒ บึงนาราง
๔๕๐.๖๑๐
๘๖
๕๑
๕
รวม
๔,๕๓๑.๐๑๓
๘๘9 ๘๖
ทีม่ า: ที่ทาการปกครองจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๕9
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เทศบาล
เมือง
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๑
๑
๑
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๔
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๔
๒
๒
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๓.๒ ประชากร
ประชากรของจังหวัดพิจิตร ณ เดือนธันวาคม ๒๕59 มีทั้งสิ้น จานวน 543,482 คน แยกเป็น
ชาย จานวน 266,021 คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙5 ของประชากรทั้งหมด เป็นหญิง 277,461 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ ๕๑.๐5 ของประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากร 122.65 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ตารางแสดงจานวนประชากรของจังหวัดพิจิตร
ที่

อาเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เมืองพิจิตร
ตะพานหิน
โพทะเล
บางมูลนาก

พื้นที่ (ตร.กม.)

ชาย

หญิง

รวม

จานวนบ้าน

๗๓๘.๙๓๙
53,302 56,683 109,985 41,917
๔๖๘.๙๓๐
32,802 34,706 67,508 23,530
๔๘๔.๒๐๙
29,481 30,569 60,050 19,330
๓๗๗.๗๓๘
22,290 23,699 45,989 17,770
โพธิ์ประทับช้าง
๓๗๘.๕๖๑
21,771 22,536 44,307 14,281
ทับคล้อ
๒๗๘.๒๘๗
21,671 22,503 44,174 15,576
สามง่าม
๓๓๘.๐๘๓
20,982 21,513 42,495 14,379
วังทรายพูน
๒๕๙.๕๐๑
12,285 12,493 24,778
7,830
สากเหล็ก
๑๗๖.๓๕๑
11,695 12,018 23,713
8,074
วชิรบารมี
๒๕๙.๕๐๑
15,581 15,901 31,482 10,303
ดงเจริญ
๒๒๐.๓๐๓
9,900 10,157 20,057
6,718
บึงนาราง
๔๕๐.๖๑๐
14,261 14,683 28,944 10,099
รวม
๔,๕๓๑.๐๑๓ 266,021 277,461 543,482 189,807
ที่มา: ระบบสถิติการทะเบียน กรมการปกครอง http://stat.bora.dopa.go.th/stat
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕59

ความหนาแน่น
ของประชากร
(ต่อ ตร.กม.)

148.84
143.96
124.02
121.75
117.04
158.74
125.69
95.48
134.46
121.32
91.04
64.23
122.65

4. ข้อมูลเศรษฐกิจ
4.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตร ในปี 2558
เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด พิ จิ ต รขึ้ น กั บ ภาคเกษตรเป็ นหลั ก โดยมู ล ค่ า การผลิ ต ณ ราคา
ประจาปี 2558 รวม 37,364 ล้านบาท แยกเป็นดังนี้
สาขาเกษตร มีมูลค่าการผลิต 13,923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.3 ของ GPP
สาขาการค้า มีมูลค่าการผลิต 5,294 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของ GPP
สาขาการศึกษา มีมูลค่าการผลิต 3,265 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของ GPP
สาขาตัวกลางทางการเงิน มีมูลค่าการผลิต 2,858 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 ของ GPP
สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิต 2,058 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของ GPP
สาขาบริการอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าการผลิต 1,822 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของ GPP
สาขาการก่อสร้าง มีมูลค่าการผลิต 1,586 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของ GPP
และสาขาอื่นๆ มีมูลค่าการผลิต 6,558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของ GPP

สัดส่วนมูลค่าจาแนกเป็นสาขาการผลิต
การก่อสร้าง
4.2%

อื่นๆ
17.6%

เกษตรกรรม
37.3%

อสังหาริมทรัพย์
4.9%
อุตสาหกรรม
5.5%
ตัวกลางทางการเงิน
7.6%

การศึกษา
8.7%

การค้า
14.2%

ข้อมูล : สานักงานคลังจังหวัดพิจิตร ,
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (GPP at Current market Prices 2015p)

4.2 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี พ.ศ.2560
“เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9” โดย สานักงานคลังจังหวัด
พิจิตรคาดว่า เศรษฐกิจจังหวัดพิจิ ตรในปี 2560 ณ เดือนมิถุนายน 2560 จะขยายตัวร้อยละ 2.9 ต่อปี
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0–3.6 ต่อปี) ซึ่งเป็นการปรับลดการคาดการณ์จากครั้งก่อนที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.0 จากด้านอุป สงค์ที่มีแนวโน้มขยายตัว อยู่ที่ร้อยละ 8.8 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้ อยละ 7.7 – 10.1) ปรั บ ลดจากที่คาดการณ์เดิม ณ เดือนมีนาคม 2560 ที่คาดว่าจะขยายตั ว
ร้อยละ 9.2 ต่อปี เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดยังคงผูกติดกับรายได้ของภาคเกษตร ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้บริโภคหลักของจังหวัดที่ยังคงมีความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่าต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้า ในด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งการลงทุนของภาคเอกชนใน
จังหวัดจะเริ่มฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต แต่ยังมีปัจจัยบวกจาก
การลงทุนของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการรายย่อยได้อีกทาง
หนึ่ง รวมถึงด้านการใช้จ่ายของภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 17.5 จากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในชุมชนใน
ช่วงครึ่งหลังของปี 2560 จะส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นและสามารถพยุงอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้ดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้านอุปทานคาดว่าจะขยายตัวอยู่ร้อยละ 3.7
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9–4.3) จากภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยคาดว่า
ผลผลิตข้าวภาพรวมทั้งปีจะออกสู่ตลาดสูงกว่าปีที่ผ่านมาจากปัจจัยด้านปริมาณน้าที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังคงมี
ปัจจัยเสี่ยงด้านราคารับซื้อที่ยังไม่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ในด้านภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรประเภทโรงสีข้าว และอุตสาหกรรมบริการ
ในภาคเกษตร ประเภทการเก็บรักษาเมล็ดพืช โกดังและท่าข้าวที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ รวมถึงภาคบริการ
คาดการณ์การขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 3.7 จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัด ทั้งจากการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในระดับประเทศจากภาครัฐและการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการจัดงานช่วงเทศกาล
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและโบราณสถานที่สาคัญของ
จังหวัด ล้วนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร ในปี 2560
1. สถานการณ์ ท างการเมื อ งในประเทศที่ มี ค วามชั ด เจนเพิ่ ม มากขึ้ น จากการประกาศใช้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยปี 2560 โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นานโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
และแนวทางการบริหารที่ชัดเจน จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุนได้มากขึ้น
2. การเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนสามารถใช้ในการกระตุ้น
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเม็ดเงินทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกระบวนการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัด
3. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ตามมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่า จาก

โครงการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ และโครงการประชา
รัฐสร้ างไทยที่เป็น โครงการกระตุ้น เศรษฐกิจสาคัญในปี 2560 วัตถุประสงค์เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินให้กับกลุ่ ม
จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจัง หวัดให้มีความเข้มแข็งและเติบโตจากภายใน สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์
ประเทศเพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่กลุ่มจังหวัด 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
4. มาตรการด้านการเงินและการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)ในระยะเร่งด่วน ผ่านการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่าและการลดภาษีนิติบุคคลให้กับ SMEs และ
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน
และการจดจานอง รวมถึงการให้สินเชื่อของ ธอส. โดยมีเงื่อนไขผ่อนปรนสาหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้
ต่า
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2560 ของจังหวัดพิจิตรที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
1. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาน้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ซึ่งต้องจับตา
มองในช่วงครึ่งหลังของปี อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร กระทบต่อรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดและยังผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรตามลาดับ
2.ความเสี่ยงด้านราคารับซื้อสินค้าเกษตรที่ยังไม่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
รายได้ของภาคเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักของจังหวัด
3. ความเสี่ยงด้านกาลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลงอันสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านรายได้ และ
สัดส่วนหนี้สินของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง มีผลทาให้อานาจซื้อของภาคครัวเรือนลดต่าลง ภาระค่าครอง
ชีพที่เพิ่มขึ้น ปั ญหาด้านภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า
ยาวนาน อาจส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นและระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น
4. นโยบายการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรม (Zoning) ซึ่งเป็นการ
จัดการพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับปริมาณน้า ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติด้านภัยแล้งจะส่งผลต่อการลดลงของปริมาณผลผลิตด้านการเกษตรกรรมที่มีการจัด Zoning
ข้อมูล : สานักงานคลังจังหวัดพิจิตร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
5. บริการพื้นฐานด้านสังคม
5.1 ด้านการศึกษา
จากข้ อ มู ล ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี
พ.ศ.2560 ข้อมูลด้านการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และเขต 2 มี
ดังนี้
หน่วยงาน
จานวนโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ห้องเรียน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
159
1,396 18,276 1,366
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
151
1,476 17,552 1,316
รวม
310
2,872 35,828 2,682
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

5.2 ด้านศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.80 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 0.17 นับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 0.02 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอื่น ๆ
รายงานสรุปจานวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพิจิตร
จานวนวัดในจังหวัดพิจิตร
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพิจิตร
497 วัด
มหานิกาย
496 วัด
ธรรมยุต
1 วัด
จีนนิกาย
- วัด
อนัมนิกาย
- วัด
พระอารามหลวง
2 วัด
มหานิกาย
2 วัด
ธรรมยุต
- วัด
วัดราษฎร์
497 วัด
มหานิกาย
496 วัด
ธรรมยุต
1 วัด
จีนนิกาย
- วัด
อนัมนิกาย
- วัด
จานวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพิจิตร
พระภิกษุ
3,848 รูป
มหานิกาย
3,827 รูป
ธรรมยุต
21 รูป
สามเณร
267 รูป
มหานิกาย
267 รูป
ธรรมยุต
- รูป
5.3 ด้านสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร มีบุคลากรด้านสาธารณสุข จานวน 1,243 คน ประกอบด้วย แพทย์ จานวน
134 คน ทัน ตแพทย์ จ านวน 58 คน เภสั ช กร จานวน 76 คน พยาบาลวิช าชี พ จานวน 975 คน มี
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ดังนี้
ตารางแสดงจานวนสถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพิจิตร ปี 2560
ประเภทสถานพยาบาล
โรงพยาบาลทั่วไป (s)
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง (M2)
ขนาด 60 เตียง (F2)
ขนาด 30 เตียง (F2)
ขนาด (F3) (Ext.OPD)

จานวน (แห่ง)
1
2
2
4
3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมือง
ศูนย์การสาธารณสุขเทศบาล

109
1
2
3

ตารางแสดงจานวนสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จังหวัดพิจิตร ปี 2560
ประเภทสถานพยาบาล
จานวน (แห่ง)
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียง
4
คลินิกทันตแพทย์
22
สถานผดุงครรภ์
10
เทคนิคการแพทย์
7
ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั้งหมด
55
ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่เภสัชกรเป็นผู้ถือใบอนุญาตร้านขายยา
55
ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช้ยาอันตราย
63
ร้ายขายยาแผนโบราณ
30
คลินิกเวชกรรม (แพทย์)
41
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
6. โครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ระบบขนส่งทางถนน
๑) เส้นทางที่ ๑ จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข ๑ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘ เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ –
อาเภอชุมแสง – อาเภอบางมูลนาก – อาเภอตะพานหิน – จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ ๓๔๕
กิโลเมตร
๒) เส้นทางที่ ๒ จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข ๑ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๑ เส้นทางอาเภอ
ตากฟ้า – เขาทราย อาเภอทับคล้อ – อาเภอสากเหล็ก – แยกเข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข
๑๑๑ รวมระยะทางประมาณ ๓๔๔ กิโลเมตร
๓) เส้นทางที่ ๓ จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข ๑ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ เส้นทางอาเภอตากฟ้า
– เขาทราย อาเภอทับคล้อ – แยกเข้าอาเภอตะพานหินตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตาม
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ รวมระยะทางประมาณ ๓๓๘ กิโลเมตร
๔) เส้นทางที่ ๔ จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข ๑ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ –
พิษณุโลก ถึงอาเภอวชิรบารมี – แยกเข้าอาเภอสามง่ามตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวม
ระยะทางประมาณ ๓๖๐ กิโลเมตร

6.๒ ระบบขนส่งทางราง
จังหวัดพิจิตรมีทางรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ ตัดผ่านเชื่อมโยงกับจังหวัดตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ผ่านอาเภอบางมูลนาก อาเภอตะพานหิน และอาเภอเมืองพิจิตร ซึ่งจะทา
ให้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต อีกทั้ง ยัง
อานวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แม่น้าน่าน ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตร ที่อาเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูล
นาก ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้าไหลลงสู่แม่น้าน่าน 7 คลอง แม่น้าน่านช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
พิจิตร มีความยาวประมาณ 97 กิโลเมตร ปริมาณน้าไหลสูงสุด 1,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ในลุ่มน้า
ประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,626,250 ไร่
แม่น้ายม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตรที่อาเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล
ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รั บน้าไหลลงสู่แม่น้ายม 7 คลอง แม่น้ายมช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร มี
ความยาวประมาณ 124 กิโ ลเมตร มีป ริ มาณน้าไหลสู งสุ ด 900 ลู กบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ในลุ่ มน้า
ประมาณ 2,046 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,276,750 ไร่
แม่น้าพิจิตร เดิมเป็นแม่น้าน่าน เมื่อมีการขุดลอกคลองแยกสายทาให้ตื้นเขิน โดยอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างแม่น้ าน่ านกับ แม่น้ ายม มีความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผ่ านอาเภอเมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
ตะพานหิน แล้วไปบรรจบกับแม่น้ายมที่บ้านบางคลาน อาเภอโพทะเล แม่น้าสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝายกั้นน้า
เป็นช่วง ๆ เพื่อใช้ในสวนผลไม้

