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บทสรุปบรรยายสรุปจังหวัด
1. ที่ตั้ง
จังหวัดพิจิตร เปนจังหวัดภาคเหนือตอนลาง อยูในกลุมจังหวัดอันประกอบดวยจังหวัด
นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร มีพนื้ ที่ติดตอกับจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ นครสวรรค
และกําแพงเพชร ทางทิศเหนือ ตะวันออก ใต และตะวันตกตามลําดับ มีพนื้ ที่ 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร
2. การปกครอง
แบงการปกครองเปน 9 อําเภอ 3 กิ่งอําเภอ 86 ตําบล 888 หมูบาน 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 15 เทศบาลตําบล 85 องคการบริหารสวนตําบล
3. ประชากร
มีประชากร 557,542 คน เปนชาย 272,847 คน หญิง 284,695 คน ความหนาแนน
124 คนตอตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรอาศัยในเขตเทศบาลรอยละ 19 และอยูนอกเขตเทศบาล
รอยละ 81
4. การศึกษา
แบงเปน 2 เขตพื้นที่การศึกษา มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
จํานวน 369 สถานศึกษา 9 สาขา และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จํานวน 6
สถานศึกษา
5. การสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตรมีโรงพยาบาล 9 แหง จํานวน 825 เตียง อัตราเฉลี่ย 1 เตียงตอประชากร
707 คน โรงพยาบาลเอกชน 2 แหง สถานีอนามัย 109 แหง ศูนยสขุ ภาพชุมชน 51 แหง
6. ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดมีมูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัด ตามราคาประจําป 13,102 ลานบาท มูลคา
ผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว 53,578 บาท สาขาการผลิตทีท่ ํารายไดใหแกจังหวัดมากที่สุด ไดแกสาขา
เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 29.92 รองลงมาคือ สาขาคาสงและคาปลีก และสาขาการทําเหมืองแร
คิดเปนรอยละ 19.62 และ 8.85 ตามลําดับ
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7. การเกษตร
จังหวัดมีพนื้ ทีก่ ารเกษตร 2,357,696 ไร คิดเปนรอยละ 83.25 ของพื้นที่จงั หวัด เปนการ
เพาะปลูกขาวมากที่สุด รองลงมาไดแกพชื ไร เชน ขาวโพด ออย ถั่วเขียว ฯลฯ มวลรวมผลิตภัณฑ
การเกษตร คิดเปนมูลคา 3,920 ลานบาท
8. ระบบชลประทาน
มีพื้นที่ในเขตชลประทาน 467,884 ไร เปนพืน้ ที่สง น้ําและบํารุงรักษา 370,924 ไร และ
เปนพืน้ ที่การเกษตรที่ใชนา้ํ นอกเขตชลประทานและสูบน้ํา 1,023,482 ไร
9. อุตสาหกรรม
- มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แหง
- มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 734 แหง เงินลงทุน 9,498,746,861 บาท แรงงาน
อุตสาหกรรม 7,987 คน
- มีกําลังแรงงาน 281,994 คน เปนผูมีงานทํา 276,828 คน คิดเปนรอยละ 98.16
- มีแรสําคัญที่ผลิตไดจังหวัด ไดแก ยิบซัม และทองคํา
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ธงและตราประจําจังหวัดพิจิตร
ธงประจําจังหวัดพิจิตร มีลกั ษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบงเปน 5 แถบ ใชสีเขียวเขม 3
แถบ สลับดวยสีขาว 2 แถบ
ตราประจําจังหวัดพิจิตร ประกอบดวยสระและตนโพธิ์
สระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึง่ เปนชื่อเดิมของจังหวัด ตามพงศาวดารเหนือ กลาววา
เมืองนีเ้ ปนเมืองโบราณสมัยขอมและเปนหัวเมืองเอกตัง้ แตสมัยกรุงสุโขทัย มีพญา
โคตระบองเปนผูสรางเมือง
ตนโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับชาง ซึง่ เมื่อสมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จพระราช
ดําเนินกลับจากสงครามเมืองเชียงใหม ไดนําราชธิดาเมืองเชียงใหมมาดวย และไดพระราชทานใหแก
พระเพทราชา เมื่อกองทัพมาหยุดทัพ ณ ที่แหงนี้ พระนางไดประสูติบุตรชายที่ใตตนมะเดื่อ บิดาจึง
ใหนามวา ” เจาเดื่อ “ ตอมาไดเปนพระเจาแผนดินครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามวาสมเด็จพระศรีสรรเพชญที่
8 หรือพระเจาเสือหรือขุนหลวงสรศักดิ์ ระหวางครองกรุงศรีอยุธยานัน้ พระองคไดเสด็จมาคลองชางเมือง
พิจิตรเลยไปเยี่ยมมาตุภมู ิเดิมที่หมูบานโพธิ์ประทับชาง โปรดเกลา ฯ ใหสรางพระอารามขึน้ ที่ตาํ บลโพธิ์
ประทับชาง
สัญลักษณ

คําขวัญ
ถิ่นประสูติพระเจาเสือ
พระเครื่องดีหลวงพอเงิน
ศูนยรวมใจหลวงพอเพชร
ขาวเจาอรอยลือเลื่อง

แขงเรือยาวประเพณี
เพลิดเพลินบึงสี
งสีไฟ
รสเด็ดสมทาขอย
ตํานานเมืองชาลวัน

ตนไม
ดอกไม
ผลไม
สัตว

ตนโพธิ์
ดอกบัว
สมโอ
จระเข
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“ พิจิตร “ แปลวา “ งาม “ เมื่อกลาวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มเี สนหประทับใจ
นอกจากนีย้ ังเปนเมืองที่สาํ คัญทางประวัตศิ าสตร คือ เปนที่ประสูติของพระเจาเสือ หรือ “พระศรีสรร
เพชญที่ 8” พระเจาแผนดินแหงกรุงศรีอยุธยาและเปนเมืองที่ใหกําเนิด
นักปราชญราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ
จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดเกาแกมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราช
ธานี เชื่อกันวาเจากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราชเปนผูสรางเมือง เหนือฝง
แมน้ํานานในป พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชือ่ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปาก
ยม ดินแดนอันเปนเขตจังหวัดพิจิตรอยูในที่ราบลุมตอนใตของภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูมบิ ริเวณนี้
เปนบริเวณที่ลาํ น้าํ ยมและลําน้าํ นานไหลผาน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปดวย
หวย หนอง คลอง บึง พืน้ ดินจังหวัดพิจิตรเปนดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร เพราะเปนดิน
ตะกอนที่เกิดจากน้าํ ทวมทับถมทุกปมีปลาชุกชุม
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเปนแบบจตุสดมภ
และแบงหัวเมืองออกเปนหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเปนเมืองตรี มีความสําคัญทาง
ทหารและการปกครองมาก ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงพระราชนิพนธคํา
กลอนเรื่อง “ ไกรทอง” โดยใชเมืองพิจิตรเปนแหลงกําเนิดของเรื่องราวเนื่องจากเมืองพิจิตร เปนเมืองที่มี
แหลงน้ํามากมายและมีจระเขชุกชุมนัน่ เอง
ในป พ.ศ. 2435 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดนาํ รูปแบบการปกครองระบบเทศภิบาลมาใช
และไดจัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เปนมณฑลแรกประกอบดวย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมือง
สวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร

_______________________________________
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของจังหวัด
สภาพทางภูมิศาสตร
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดพิจิตรอยูหางจากกรุงเทพ ฯ โดยทางรถยนตตามทางหลวงหมายเลข 117 เสนทาง
ผานอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคเขาแยกอําเภอสามงามระยะทาง 347 กิโลเมตร และเสนทางผานอําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผานกิ่งอําเภอดงเจริญและอําเภอทับคลอ เขาแยกกิ่งอําเภอสากเหล็ก
ระยะทาง 354 กิโลเมตร และโดยรถไฟระยะทาง 351 กิโลเมตร จังหวัดพิจิตรมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียงดังนี้
จังหวัดพิษณุโลก
- ทิศเหนือ
ติดตอกับ
- ทิศตะวันออก ติดตอกับ
จังหวัดเพชรบูรณ
- ทิศใต
ติดตอกับ
จังหวัดนครสวรรค
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ
จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค
มีพื้นที่ 4,531.014 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร
สภาพพื้นที่
สภาพพืน้ ที่เอือ้ อํานวยตอการเกษตร พืน้ ที่ทวั่ ไปเปนที่ราบลุมแมนา้ํ อยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางประมาณ 37.95 เมตร ทางดานตะวันออกมีความลาดเอียงไมเกินรอยละ 2 สวนที่ตอเนื่อง
กับจังหวัดเพชรบูรณเปนที่ราบสูงความลาดเอียงรอยละ 2 – 10 มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน 3 สาย
ไดแก แมนา้ํ นาน แมนา้ํ ยม และแมน้ําพิจิตร ใชเปนเสนทางคมนาคมแตโบราณ ทําใหเมืองพิจิตร
เปนเมืองทีม่ ีความสําคัญทางประวัติศาสตรมาแตกอนยุคสุโขทัย และ ยังมีหลักฐานปรากฏตราบทุกวันนี้
ในดานเศรษฐกิจมีบทบาทในฐานะเปนแหลงปลูกขาวทีส่ ําคัญของประเทศ
ภูมอิ ากาศและปริมาณน้ําตามธรรมชาติ
ภูมิอากาศอากาศจัดอยูในแบบมรสุม ซึง่ ในรอบปจะแบงออกเปน 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม และฤดูแลงแบงยอยออกเปน 2 ชวง คือ ฤดูหนาวเริ่ม
ตั้งแตเดือนตุลาคมไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ และฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ไปสิ้นสุดเดือน
พฤษภาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปประมาณ 28.28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.05
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 23.51 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ โดยเฉลี่ยสูงกวารอย
ละ 75 เปนเวลานาน 6 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม นอกนัน้ ความชื้นสัมพัทธ
ยังคงสูงกวารอยละ 65
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ปริมาณน้าํ ฝนโดยเฉลี่ยประมาณปละ 1,233.33 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 123 วัน ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ฝนจะตกหนักที่สุดในเดือนมิถนุ ายนและกรกฏาคม

ทรัพยากร
1. ทรัพยากรดิน
สัณฐานทางธรณีวิทยา
จังหวัดพิจิตรตั้งอยูบนแองน้ําเจาพระยาตอนบน พืน้ ทีส่ วนใหญ เปนแหลงสะสมตัวของ
ตะกอนตามทีร่ าบลุม และเปนแหลงสะสมของตะกอนตามลานตะพักแมน้ํา พบตามแนวสองฝง ของ
แมน้ํายมและแมน้ํานาน สวนทางดานตะวันออกของจังหวัดเปนที่ราบลุมลูกฟูก ประกอบดวยชัน้
หินดินดานเนือ้ ปนไมกาสีนา้ํ ตาลเทาและสีแดง หินตม หินทราย เนื้อไมกาและหินกรวดมน ปรากฏใหเห็น
ในลักษณะเนินเขาโดยทัว่ ไปทางดานตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ
ลักษณะดิน
จากการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินพอสรุปลักษณะดินทีพ่ บใน 4 ลักษณะ คือ
1) ที่ราบลุมแมนา้ํ เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลําน้ํานานและแมน้ํายม
2) เนินตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสน้ําไหลลงมาจากเขาพัดเอาตะกอนตาง ๆ
มาดวยเมื่อไหลผานที่ราบความเร็วการไหลก็ลดลง จึงทําใหมกี ารตกตะกอนในลักษณะรูปรางคลายพัด
พบมากทางดานตะวันออก ของจังหวัด มีความสมบูรณปานกลางถึงต่าํ เหมาะแกการเพาะปลูกพืชไรและ
ผลไม
3) พืน้ ที่เหลือคางจากการกัดกรอน ซึ่งเปนขบวนการปรับพื้นที่ของสภาพพืน้ ที่
ลูกคลื่นมีความลาดชัน 2- 8% เปนดินที่เกิดจากหินเปนแอนดีไวท หินควอทไซด และหินดาน ลักษณะดิน
มีการระบายน้าํ ดี
4) ภูเขา มีลกั ษณะเปนภูเขาโดดของหินแอนดีไซท สภาพพืน้ ที่มีความลาดชัน 35% พื้นที่
ไมเหมาะแกการเกษตร
1. ทรัพยากรน้าํ
1) แหลงน้ําตามธรรมชาติ
ประกอบไปดวย แมนา้ํ ลําคลอง หนองบึง ดังตอไปนี้
แมน้ํานาน ไหลผานอําเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน บางมูลนากมีคลองใหญรับน้ํา
ไหลลงสูแมนา้ํ นาน 7 คลอง แมน้ํานานไหลผานพิจิตรความยาวทัง้ สิ้น 79 กิโลเมตร ปริมาณน้ําไหล
สูงสุด 1,040 ลูกบาศกเมตรตอวินาที พืน้ ที่ในลุมน้ําประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,626,250 ไร
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แมน้ํายม ไหลผานอําเภอสามงาม โพธิป์ ระทับชาง และโพทะเล มีคลองใหญรับน้ํา
ไหลลงสูแมนา้ํ ยม 7 คลอง แมน้ํายมไหลผานพิจิตรความยาวทัง้ สิน 124 กิโลเมตร ปริมาณน้าํ ไหล
สูงสุด 900 ลูกบาศกเมตรตอวินาที พื้นทีใ่ นลุมน้าํ ประมาณ 2,046 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,278,750 ไร
แมน้ําพิจิตร มีลักษณะตื้นเขิน อยูระหวางแมนา้ํ นานกับแมนา้ํ ยมมีความยาว 127
กิโลเมตร ไหลผานอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอตะพานหินแลวบรรจบแมน้ํายมที่
บานบางคลาน อําเภอโพทะเล แมน้ําสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝายกัน้ น้าํ เปนชวง ๆ เพื่อใชในสวนผลไม
นอกจากแมน้ําที่กลาวมาแลว ยังมีแหลงน้าํ ผิวดินทีม่ ีลักษณะเปนหนอง บึงอีกจํานวน
134 แหง คิดเปนพืน้ ที่ในฤดูฝน เฉลีย่ ประมาณ 19.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,962.5 ไร บึงสวนใหญมี
ลักษณะตื้นเขินมีความลึกเฉลี่ย 0.40 –1.00 เมตร บึงทีม่ ีน้ําขังใชไดตลอดทั้งปมีอยูจ ํานวน 16 แหง ใน
เขตอําเภอโพทะเล และอําเภอเมือง เชน บึงสีไฟ บึงชาง บึงคันไถ บึงนอย
บึงทับหมัน บึงนาราง บึงสนุน หนองระแวง หนองแมลาด และหนองหลวง เปนตน
2) การกระจายน้าํ และการพัฒนาแหลงน้ํา
- เปนพืน้ ที่ในเขตชลประทาน รวม
370,924 ไร
แยกเปน
- โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา
1. โครงการฯ พลายชุมพล
25,892 ไร
2. โครงการฯ ดงเศรษฐี
186,000 ไร
3. โครงการฯ ทาบัว
159,032 ไร
- พื้นที่ชลประทานขนาดกลาง 15 แหง
224,300 ไร
- พื้นที่ชลประทานขนาดเล็ก 118 แหง
392,300 ไร
- เปนพืน้ ที่ในเขตโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
96,960 ไร
- สูบน้ําจากแมนา้ํ ยม รวม 23 สถานี
39,560 ไร
- สูบน้ําจากแมนา้ํ นาน รวม 23 สถานี
57,400 ไร
- เปนพืน้ ที่นอกเขตชลประทาน 1,023,482 ไร เปนพืน้ ทีก่ ารเกษตร 2,107,966 ไร
3. แรธาตุ
- แหลงแรสําคัญ และมีการนํามาใชในเชิงพาณิชย ไดแก
1. แรธาตุยิปซัม มีผูประกอบการเหมืองแร 4 ราย จํานวนคนงาน 71 คน ปริมาณแรที่
ผลิตได 410,389 เมตริกตัน เนื้อแรคุณภาพคอนขางดี
2. ทองคํา พบวา มีปริมาณเพียงพอในเชิงพาณิชย พบบริเวณทองที่ ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอ
ทับคลอ ตอเขตจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งบริษทั อัคราไมนิง่ จํากัด ไดรับสัมปทานดําเนินการ จํานวนคนงาน 104 คน
ปริมาณแรทผี่ ลิตได 2,078,407 เมตริกตัน และเขาพนมพา ตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูนโดยองคการ
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บริหารสวนจังหวัดพิจิตรเปนผูดําเนินการ
4. การคมนาคม
- รถที่จดทะเบียนในจังหวัด มีจํานวน 229,203 คัน โดยเปนรถจดทะเบียนในป 2549
- สถิติอุบัติเหตุ ป 2549
- จํานวนอุบัติเหตุ
393
ครั้ง
- ตาย
122
ราย
- บาดเจ็บ
560
ราย
- ทรัพยสินเสียหาย
9,419,353
บาท
__________________________________
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บทที่ 2
สภาพทางสังคม
ประชากร
สถิติจํานวนประชากรและอัตราความหนาแนนตามทะเบียนราษฎรที่ทาํ การปกครอง
จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีประชากร 557,547 คน เปนชาย 272,847 คน
หญิง 284,695 คน ความหนาแนนของประชากร 124 คนตอตารางกิโลเมตร
- พื้นทีท่ ี่มีประชากรมากทีส่ ุด ไดแก อําเภอเมืองพิจิตร รองลงมาไดแก อําเภอตะพานหิน
และอําเภอบางมูลนาก แตเมื่อพิจารณาจากความหนาแนนของประชากรตอพืน้ ที่แลวพบวา พืน้ ที่ที่มี
ประชากรหนาแนนที่สุดไดแก เทศบาลเมืองพิจิตร
จํานวนประชากรที่อยูนอกเขตเทศบาลจํานวน 452,144 คนคิดเปนรอยละ 81 และ
ในเขตเทศบาลจํานวน 105,688 คนคิดเปนรอยละ 19 ของประชากรทั้งหมด
ดานแรงงาน
1) สถานที่ประกอบการลูกจาง
ไตรมาส 4/2549 มีสถานประกอบการทัง้ หมด 1895 แหง จํานวนลูกจางทั้งหมด
18,274 คน ในจํานวนนีเ้ ปนโรงงานอุตสาหกรรม 734 แหง เงินทุนรวม 9,498,746,861 บาท จํานวน
ลูกจาง 7,987 คน
2) การสงเสริมการมีงานทําในประเทศ
- ตําแหนงงานวาง
159 อัตรา
- รับสมัครงาน (ผูสมัครงานใหม) 1,507 อัตรา
- การบรรจุงาน
194 คน
การสงเสริมการมีงานทําในตางประเทศ
- จํานวนประชากรในจังหวัดพิจิตรที่ไปทํางานตางประเทศ แยกเปน
ชาย 120 คน หญิง 12 คน รวม 132 คน (ตามสํานักงานจัดหางานจังหวัด)
แรงงานตางดาว
จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน
- ตลอดชีพ
15 คน
- ชั่วคราว
24 คน
- ผอนผันตามมติ ค.ร.ม. (พมา,ลาว,กัมพูชา) 17 คน
3) อัตราคาจางแรงงานขัน้ ต่ําและรายไดประชากรตอหัว
อัตราคาจางของจังหวัด ปจจุบันคาแรงงานขัน้ ต่ําวันละ 145 บาท สําหรับมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด คิดเปนลําดับที่ 8 ของภาคเหนือ และเปนลําดับที่ 44 ของประเทศ
และมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 53,548 บาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2548)
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4) โครงสรางของกําลังแรงงาน
กลุมผูที่อยูในกําลังแรงงานทั้งหมด 281,994 คน นัน้ แยกไดเปน
1. ผูมีงานทํา จํานวน 276,828 คน คิดเปนอัตรารอยละ 98.16 ของผูที่อยูในกําลัง
แรงงาน
2. ผูวางงาน ซึ่งหมายถึง ผูท ไี่ มมีงานทํา และพรอมที่จะทํางานมีจํานวน 4,794 คน
หรือคิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.70
ดานการศึกษา
1) สถานศึกษาและบุคลากร
สถานศึกษาขั้น
ขอมูล
พื้นฐาน
สถานศึกษา (แหง)
369
อาจารย (คน)
5231
นักเรียน (คน)
71,978
หองเรียน (หอง)
3,994
อัตราสวนอาจารยตอนักเรียน
16
อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน
21

สถานศึกษาอาชีว
และอุดมศึกษา
6
462
5,251
-

การศึกษานอก
โรงเรียน
25,395
-

2) การนับถือศาสนา
ดานการนับถือศาสนา ประชากรสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ จํานวน 582,690 คน จํานวนวัด
มีทั้งสิน้ 434 วัด ทีพ่ ักสงฆ 32 แหง นับถือศาสนาคริตส 865 คน นับถือศาสนาอิสลาม 580 คน
ศาสนาพรมหมณ 272 คน ศาสนาซิก 5 คน
ดานการสาธารณสุข
1) จํานวนสถานพยาบาล
ภาครัฐ จํานวนโรงพยาบาล 9 แหง แยกเปน
- รพ. ทั่วไป ขนาด 405 เตียง จํานวน 1 แหง
- รพ. ชุมชน ขนาด 90 เตียง จํานวน 2 แหง
- รพ. ชุมชน ขนาด 60 เตียง จํานวน 2 แหง
- รพ. ชุมชน ขนาด 30 เตียง จํานวน 4 แหง
ภาคเอกชน จํานวนโรงพยาบาล 2 แหง แยกเปน
- รพ. ขนาด 450 เตียง จํานวน 1 แหง
- รพ. ขนาด 90 เตียง จํานวน 1 แหง
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2) จํานวนบุคลากรดานสาธารณสุข
จํานวนแพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกรและเจาหนาที่อื่น ๆ
แพทย
70 คน สัดสวนตอประชากร 1: 8,174 คน
ทันตแพทย
25 คน สัดสวนตอประชากร 1: 21,192 คน
เภสัชกร
51 คน สัดสวนตอประชากร 1: 11,219 คน
พยาบาล
717 คน สัดสวนตอประชากร 1:798 คน
จนท.สาธารณสุข 450 คน สัดสวนตอประชากร 1:1,272 คน
3) จํานวนการตายทีส่ ําคัญ (อัตราการตายตอประชากร 100,000 คน)
- โรคหัวใจ
59.00
- มะเร็งทุกชนิด
49.67
- ติดเชื้อ
44.65
- โรคเกี่ยวกับปอด
34.25
- หายใจลมเหลว
32.28
- อุบัติเหตุยานยนต
24.93
- อุบัติเหตุอื่น ๆ
21.16
- ไต
17.57
- ตับ
15.42
- การไหลเวียนโลหิตลมเหลว
12.37
ดานการปกครองและการเมือง
เขตการปกครอง
แบงการปกครอง เปน 9 อําเภอ 3 กิ่งอําเภอ 86 ตําบล 888 หมูบาน 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 15 เทศบาลตําบล 85 องคการบริหารสวนตําบล
การเมือง
การเลือกตั้ง
จังหวัดดําเนินการเลือกตั้ง 5 ประเภท คือ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
1) การเลือกตั้งซอมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง จํานวน 417,921 คน มาใชสทิ ธิ์ จํานวน 266,252 คน คิดเปนรอยละ 60.15 บัตรเสีย
จํานวน 12,307 ใบ คิดเปนรอยละ 2.78 ไมประสงคลงคะแนน จํานวน 10,274 คน คิดเปนรอยละ
2.32
2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดพิจติ ร ในวันอาทิตยที่ 2 เมษายน 2549
- ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
419,465 คน
- ผูมาใชสทิ ธิเลือกตัง้
241,286 คน
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- คิดเปนรอยละ
57.82
บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
บัตรดี
160,430
บัตร คิดเปนรอยละ
บัตรเสีย
16,930
บัตร คิดเปนรอยละ
บัตรไมประสงคลงคะแนน 63,926
บัตร คิดเปนรอยละ
บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้ง
บัตรดี
138,599
บัตร คิดเปนรอยละ
บัตรเสีย
37,937
บัตร คิดเปนรอยละ
บัตร คิดเปนรอยละ
บัตรไมประสงคลงคะแนน 64,790
รวมบัตรทั้งสิน้
241,286
บัตร
สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ
ในป 2549
เกิด
จับได
- คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
40
28
- คดีประทุษรายตอชีวิตรางกายและเพศ 292
177
- คดีประทุษรายตอทรัพย
424
160
- คดีที่นา สนใจ
259
111
- คดีที่รัฐเปนผูเ สียหาย
772
772

66.48
7.01
26.49
57.43
15.72
26.85

ผูตองหา
54
258
201
135
1,244
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บทที่ 3
โครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม
การเดินทางโดยรถยนต ติดตอระหวางจังหวัด และระหวางจังหวัดกับอําเภอสามารถ เดินทาง
ติดตอไดสะดวก รวมทั้งการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญเสนหนึ่งของจังหวัด
โดยผานอําเภอที่สําคัญและเปนศูนยกลางของธุรกิจการคาของจังหวัดคือ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอ
ตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก
การประปา
การประปาของจังหวัดสังกัดการประปาสวนภูมิภาคมีอยู 3 แหง คือ
-

การประปาพิจติ ร

ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร

-

การประปาตะพานหิน ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน

-

การประปาบางมูลนาก ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก

นอกจากนี้ ยังมีการประปาทีด่ ําเนินการโดยเทศบาลตําบลอีก 7 แหง ซึ่งใชน้ําจากบอ บาดาล
เปนแหลงน้าํ ในการผลิตและที่ดําเนินงานโดยเอกชนอีก 2 แหง
- กําลังการผลิต
7,485,221 ลบ.ม.
- น้ําที่ผลิตได
6,159,040 ลบ.ม.
- ปริมาณน้าํ ที่จาํ หนายแกผูใช
5,277,249 ลบ.ม.
- ปริมาณน้าํ เพื่อสาธารณะและรัว่ ไหล 1,872,791 ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําที่ใชไป
326,181 ลบ.ม.
- ผูใชน้ํา
27,981 ราย
การไฟฟา
- จํานวนผูใชไฟฟา
137,422
ราย
- ปริมาณการจําหนายไฟฟา รวม
510,652,575
กิโลวัตต / ชัว่ โมง
- ที่อยูอ าศัย
192,065,920
กิโลวัตต / ชั่วโมง
- ธุรกิจ / อุตสาหกรรม
269,255,767
กิโลวัตต /ชั่งโมง
กิโลวัตต / ชั่วโมง
- ราชการ / สาธารณะ
46,641,575
- อื่น ฯ
2,689,314
กิโลวัตต / ชั่วโมง
ระบบไฟฟาของจังหวัด อยูภายใตความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
พิจิตรโดยแบงพื้นที่ความรับผิดชอบออกเปน 2 เขต คือ
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เขตการไฟฟาพิจิตร รับผิดชอบในพืน้ ที่อาํ เภอเมือง อําเภอสามงาม อําเภอวชิรบารมี
อําเภอโพธิ์ประทับชาง อําเภอวังทรายพูน และกิ่งอําเภอสากเหล็ก
เขตการไฟฟาตะพานหิน รับผิดชอบในพืน้ ที่อาํ เภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก
อําเภอโพทะเล อําเภอทับคลอ กิง่ อําเภอบึงนาราง และกิ่งอําเภอดงเจริญ
การติดตอสือ่ สาร
การติดตอสื่อสารและการบริการในจังหวัด มีดังนี้
ไปรษณียโทรเลข
การไปรษณียโทรเลขของจังหวัด มีการใหบริการจํานวน 13 แหง
และอนุญาตใหเอกชนดําเนินการ การใหบริการที่สําคัญคือบริการดานการเงิน บริการดานไปรษณีย
และบริการดานโทรคมนาคม สถิติการดําเนินการดังนี้
- ไปรษณียภัณฑธรรมดา
2,728,455
ฉบับ
- บริการพิเศษ
- พัสดุไปรษณีย
- โทรเลข

453,987
25,091
4,019

ฉบับ
ชิน้
ชิน้

โทรศัพท
ในพืน้ ที่จงั หวัด มี 17 ชุมสาย มีเลขหมายโทรศัพท 39,909 เลขหมาย มีผูเชาแลว
31,947 เลขหมาย และในระดับหมูบา น มีหมูบา นที่มีโทรศัพท จํานวน 862 หมูบาน จากจํานวนครัวเรือน
98,736 ครัวเรือน มีโทรศัพทบาน จํานวน 13,606 เลขหมาย มีโทรศัพทมือถือ 56,050 เลขหมาย และมี
โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 2,129 ตู
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บทที่ 4
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมีมูลคารวม 13,102 ลานบาท
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยเทากับ 53,548 บาท/คน/ป
เศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรขึน้ กับสาขาเกษตร (การเพาะปลูกขาว) และสาขาการคาเปนหลัก
โดยสาขาเกษตรมีมูลคาการผลิต 3,920 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 29.92 ของ GPP สาขาการคา
2,570 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 19.62 ของ GPP สาขาเหมืองแรและยอยหิน 1,160 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 8.85 ของ GPP สาขาอุตสาหกรรม 620 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4.73 ของ GPP และ
สาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไวมีมูลคารวม 4,833 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 36.89 ของ GPP
การเกษตรกรรม
พื้นที่ของจังหวัดมีทั้งหมด 2,831,883 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 2,357,696 ไร ผลิตภัณฑจังหวัด
ดานการเกษตรมีมูลคาประมาณ 3,920 ลานบาท สวนใหญประชากรมีอาชีพหลัก คือทํานามีพื้นที่ทํานา
ประมาณ 2,001,635 ไร
การกสิกรรม
จํานวนพื้นที่ถือครองและพื้นที่ใชในการเพาะปลูกในป 2548 มีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร
22,357,696 ไร หรือรอยละ 83.25 นอกจากนี้เปนพื้นที่เพื่อการอื่น ๆ จํานวน 474,187 ไร หรือรอยละ
16.75 ของพื้นที่ถือครองทั้งจังหวัด โดยอําเภอเมืองมีพื้นที่ถือครองและพื้นที่นามากที่สุด
ผลผลิตดานการกสิกรรมของจังหวัด ที่มมี ลู คามากและที่สําคัญ คือ ขาว ขาวโพดเลีย้ งสัตว ออย
ขาวโพดฝกสด ถั่วเขียว พืชผักอื่น ๆ
จํานวนครัวเรือนเกษตรกร จํานวน 74,455 ครัวเรือน มีสหกรณการเกษตร จํานวน 37 สหกรณ
ชุมนุมสหกรณการเกษตร 1 แหง และกลุมเกษตรกรจํานวน 53 กลุม
ปศุสัตว
การเลี้ยงปศุสัตวของจังหวัด สวนใหญเลี้ยงแบบเกษตรกรรายยอยไมเพียงพอตอการบริโภค
ภายในจังหวัด สัตวเลี้ยงที่สําคัญ ไดแก สุกร ไกพื้นเมือง ไกเนื้อ โคเนื้อ เปดไข และนกกระจอกเทศ เปน
ตน สุกรเลี้ยงมากในอําเภอเมือง ตะพานหิน ไกพื้นเมืองมีการเลี้ยงเปนการทั่วไป แตจะมีมากในอําเภอ
โพธิ์ประทับชางและอําเภอเมืองพิจิตร ไกเนื้อมีเลี้ยงมากในกิ่งอําเภอดงเจริญ โคเนื้อและเปดไขมีการเลี้ยง
มากในอําเภอโพทะเล นกกระจอกเทศมีการเลี้ยงมากในกิ่งอําเภอดงเจริญ อําเภอทับคลอและโพทะเล
การประมง
เนื่องจากสภาพพืน้ ที่ของจังหวัดเปนทีล่ ุมมีแมนา้ํ ลําคลอง หนองบึง เปนจํานวนมากการ
ประมงน้าํ จืดจึงเปนอาชีพทีท่ าํ รายไดใหแกราษฎรอยางหนึ่ง มีการจัดตัง้ สถานีประมงน้ําจืด เพาะพันธุ
ปลาน้าํ จืดจําหนายใหแกเกษตรกร
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เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดเปนที่ลุมแมน้ําลําคลอง หนองบึง เปนจํานวนมากการประมง
น้ําจืดจึงเปนอาชีพที่ทํารายไดใหแกราษฎรอยางหนึ่ง มีการจัดตั้งสถานีประมงน้ําจืด เพาะพันธุปลาน้ําจืด
จําหนายใหแกเกษตรกร
การเพาะเลี้ยง จํานวนราย จํานวนบอ จํานวนไร ปริมาณการจับ ปริมาณเปนมูลคา
(ตัว)
(บาท)
ปลาน้ําจืด
13,793
25,380 21,686.22
7,150,545
232,392,712
กบ
120
420
240
1,800,000
54,000,000
กุงกามกราม
1
16
52
12,000
2,400,000
การปาไม
พืน้ ที่ปา ไมของจังหวัด แบงเปน
- พืน้ ที่ปาสงวนแหงชาติ
จํานวน 3 แหง พืน้ ที่ 3,910 ไร
- พืน้ ที่ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่จัดสรรตาง ๆ 9 ปา
- ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณ 82 ตัน/วัน (ในเขตเทศบาล)
การอุตสาหกรรมและเหมืองแร
1) การประกอบอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในจังหวัดสวนใหญเปนอุตสาหกรรมทางการเกษตร เชน โรงสี
ขาวไซโลขาวโพด แตการขยายตัวทางอุตสาหกรรมปริมาณผลิตผลทางการเกษตรไมมีเพียงพอกับความ
ตองการของโรงงานอุตสาหกรรมเพราะผลิตผลทางการเกษตรอยูในระดับต่ํา การพัฒนาทางวิชาการ
เกษตรแผนใหมหรือเทคโนโลยีแผนใหมมกี ารนํามาใชนอยประกอบกับการเกษตรกรรมในจังหวัด ขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติเปนสําคัญผลิตผลที่ไดก็ไมแนนอนควบคุมไมได ดังนัน้ จึงพบวาการอุตสาหกรรมในจังหวัดเปน
อุตสาหกรรมในระดับพืน้ ฐาน สามารถเพิม่ รายไดใหกับจังหวัด รองจากเกษตรกรรม และพาณิชกรรม การ
ประกอบอุตสาหกรรมในจังหวัดที่สําคัญไดแก การตัดเย็บเสื้อผา , ผลิตสวนประกอบรองเทา , การผลิต
แปรงถานและโรงสีขาวในอนาคต อุตสาหกรรมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจังหวัดพิจิตรเปนที่ตั้ง
ของศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมภาค 3 และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง
2) การเหมืองแร
แรที่สําคัญมี 2 ชนิด
1) แรยิปซัม แหลงแรตั้งอยูที่ตาํ บลวังงิ้ว กิ่งอําเภอดงเจริญมีผูประกอบการ 11 ราย
เนื้อที่ประทานบัตร 1,208 ไร แหลงแรมีความกวางประมาณ 300-500 เมตร ยาว 3,000 เมตรภายใน
แหลงแรมียิปซัมหนาประมาณ 25-40 เมตร อยูภายใตชั้นดินซึง่ หนาประมาณ 1-6 เมตร แรยิปซัมทีพ่ บ
สวนใหญจะมีสีขาวถึงเทาออนเนื้อคลายน้ําตาล หยาบเปราะคุณภาพคอนขางดีจากการขุดเจาะสํารวจ
แหลงแรยิปซัมบริเวณนีพ้ บวามีปริมาณยิปซัมไมนอยกวา11.5 ลานตัน
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2) ทองคํา ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีใหประทานบัตรแกบริษัทอัคราไมนิ่ง บริเวณ
เขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ เขตติดตอจังหวัดเพชรบูรณ และใหประทานบัตรแกองคการบริหารสวนจังหวัด
บริเวณ ตําบลหนองพระ อําเภอวังทรายพูน (เขาพนมพา) เพื่อนําไปดําเนินการใหเปนประโยชนแก
ประชาชนในพืน้ ที่ตอไป
การพาณิชยและการตลาด
การคาสง สวนใหญเปนสินคาทางการเกษตร เชน ขาวเปลือก ขาวโพด และถั่วตาง
ๆ ลักษณะการซื้อขายครั้งละจํานวนมาก ตลาดชนิดนี้เปนตลาดสินคาทางการเกษตร
จึงเปนตลาดในทองถิน่ ชนบท โดยมีพอคาหรือผูรับซื้อจะไปซื้อสินคาถึงแหลงผลิต
การคาปลีก เปนสินคาที่ใชกันในชีวิตประจําวันและมีการซื้อขายกันในปริมาณไมมาก
เปนสินคาอุปโภค บริโภค เชน อาหาร เครือ่ งนุมหม ยารักษาโรค เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เปนตน
- มีผูจดทะเบียนการคา ในป 2549 จํานวน 271 ราย เปนทะเบียนบริษัทจํากัด 12 ราย
หางหุน สวนจํากัด 1 ราย
การเงินการธนาคาร
มีสาขาธนาคารพาณิชยในจังหวัด 27 แหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ปริมาณเงินฝาก
ปริมาณเงินกู
กระแสรายวัน
262
ลานบาท
เบิกเกินบัญชี
ประจํา
9,047 ลานบาท
กูยืม
ออมทรัพย
5,293 ลานบาท
ตัว๋ เงิน
รวม
14,602 ลานบาท
รวม
การทองเที่ยว ชวงตุลาคม 2548 – กันยายน 2549
- จํานวนผูมาเยี่ยมเยือน 237,853 คน
- จํานวนนักทองเทีย่ ว
108,985 คน
- จํานวนนักทัศนาจร
128,868 คน
- คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน 625.73 บาท
- รายไดจากการทองเทีย่ ว
226.9 ลานบาท

2,985
5,847
4,524
13,356

____________________________________

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
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บทที่ 5
ยุทธศาสตรของจังหวัดพิจิตร
 วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
“เปนศูนยธุรกิจขาวชัน้ นําของประเทศ และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนและประวัตศิ าสตร”
 วิสัยทัศนของจังหวัด (Vision)

“พิจิตรดินแดนสงบสุขดวยรมธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง”
 พันธกิจ (Mission)
“พัฒนาสังคมเพื่อการอยูด ีมีสุขดวยรมธรรมตามหลักศาสนาบนพื้นฐานของความพอเพียง”
 ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues)
1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตภัณฑชุมชน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การสงเคราะห
5. การบริการประชาชน

----------------------------------

