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จังหวัดพิษณุโลก 
แผนพัฒนาจังหวัดพษิณุโลก (พ.ศ. 2566 – 2570)   

 

กรอบแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2566 – 2570)  
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดพษิณุโลก 2566 – 2570   :    “เมืองทองเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจ ท่ีมั่งค่ัง” 

(1) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

1) สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา 

การลงทุน สินคาบริการ โครงขายคมนาคมและโครงสราง 

พื้นฐานรองรับการพัฒนาสคูวามมั่งค่ัง และเมืองอจัฉริยะ  

(Smart City) 

2) พัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากลและย่ังยืน  

และเปนเมืองศูนยกลางการประชุมและจัดนิทรรศการ  

(MICE CITY) 

3) ยกระดับการเกษตรที่เปนระบบเพิ่มมูลคาและการตลาดท่ี

ครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

4) พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุขย่ังยืนและสืบสาน    

อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

5) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พลังงาน อยางเปนระบบและย่ังยืน 

6) เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน  

พัฒนาระบบเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต และขยาย 

ความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดลุยภาพ 

(2) วัตถุประสงค 
1.เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สินคาและบริการ

ของจังหวดัพิษณุโลกใหเกิดความสมดุลขยายตัวอยางตอเนื่อง 

สรางงาน สรางรายได มีการกระจายรายไดที่เหมาะสมและ 

เกิดความมั่งค่ังบนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 

2. เพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคมนาคม

ของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน

บานและความรวมมือ GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

3. เพื่อพัฒนาจังหวัดสเูมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

1.เพ่ือพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวของจังหวัดใหมี

มาตรฐานสากลและเปนเมืองศูนยกลางการประชุมและจัด

นิทรรศการ (MICE CITY) 

2. เพ่ือพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

เช่ือมโยงกลุมจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

และความรวมมือในอนุภูมิภาค  GMS LIMEC ASEAN+3 

และ BIMSTEC 

 

1. เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพสูงสอดคลองกับตลาดบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ำและพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือการ 

เกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

1.เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคนทุกชวงวยัใหมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดี เกง ดี มีคุณธรรม 

2. เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเขาถึงได 

3.เพื่อรักษาอัตลักษณสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปญญา

ทองถิ่น 

4.เพื่อนอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฎิบัติในการพัฒนาคน 

สังคม และคุณภาพชีวิตความเปนอยทูี่ดีของประชาชนในจังหวัด 

1.เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษพลังงานที่ยั่งยืน 

2.เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ 

1.เพ่ือสรางความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน  

และอำนวยความเปนธรรมแกประชาชน 

2.เพ่ือเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤตและพัฒนาการเตือนภัย  

และการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัท่ีมีประสิทธภิาพ 

3.เพ่ือขยายความรวมมือ/สถาปนาความสัมพันธกับเมือง/จังหวัด 

 ในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือ

ในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

 

(3) เปาหมายและตัวชี้วัด 

1. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

2. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น 

3.สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่เก็บ

สินคา และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด 

แบบปริมาณลูกโซเพ่ิมขึ้น 

4.กำไรของวสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและยอมเพ่ิมขึ้น 

5.อัตราเพิ่มของรายไดจากการจำหนายสินคา OTOP เพิม่ขึ้น 

6.การพัฒนาเสนทางสายหลักและสายรองเพ่ิมข้ึน 

 

1. จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

2..รายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มขึ้น 

3.จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาที่ไดมาตรฐาน 

4.จำนวนครั้งในการเปนศูนยกลางจัดประชุมและ 

จัดนิทรรศการ (MICE CITY)  

1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 

2..รอยละแปลง/ฟารมที่ผานมาตรฐาน GAP เพิ่มข้ึน 

3.จำนวนไรท่ีไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย 

4.ผลผลิตสินคาเกษตรสำคัญเฉล่ียตอไร(พืช)ขาวเพ่ิมขึ้น  

5.จำนวนสินคาเกษตรนำเทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช 

ในการบริหารจัดการ 

6.จำนวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ 

ทางภูมิศาสตร (GI) 

7. จำนวนพื้นที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำดานเกษตร

อยางมีประสิทธภิาพ 

1. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(ONET)  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2.จำนวนสถานศึกษาที่ไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

3.สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงสิทธสิวสัดิการประกันสุขภาพ 

ของประเทศ 

4.จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับมาตรฐาน 

(รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานการรับรอง HA ข้ัน 3 )  

5.จำนวนครัวเรือนยากจนท่ีไดรับความชวยเหลือ  

6.หน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือนลดลง  

7.อัตราการวางงานลดลง 

1.จำนวนพื้นที่สีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึน  

2.จำนวนจุดความรอนลดลง  

3.รอยละปริมาณของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีไดรับการจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ  

4.จำนวนเครือขายความรวมมือในการปองกัน เฝาระวัง และมี 

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น  

5.จำนวนแหลงน้ำสาธารณะที่มีพ้ืนที่ผิวน้ำมากกวา 1,000 ไร ไดรับ

การอนุรักษฟนฟู 

6.รอยละของปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตไดเพ่ิมข้ึน 

7.จำนวนเทศบาลท่ีผานการประเมินเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืนระดับพื้นที่

เพ่ิมขึ้น  

1.จำนวนของคดีและอาชญากรรมที่ลดลง  

2.จำนวนคดยีาเสพติดลดลง  

3.จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการปองกัน 

สาธารณภยัในพ้ืนท่ีเสี่ยง  

4.จำนวนการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น  

5.ระดับความสำเร็จของการสถาปนาและกระชับความสัมพันธ 

กับเมือง จังหวดัในประเทศศักยภาพ 

(4) แนวทางการพัฒนาของแตละประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.สงเสริมการคาการลงทุน สินคาและบริการ บนระเบียง

เศรษฐกิจ และอนุภุมิภาคความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

2.พัฒนาจังหวดัใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและโลจิสติกส 

(Logistic Hub) ของภูมิภาค 

3.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวดัใหเปนเมืองอัจฉริยะ

(Smart City) และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสรางเศรษฐกิจ

ฐานรากยุควิถีใหม (New Normal) 

1.พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเที่ยวในระดับนานาชาติและ

เปนเมืองแหงศูนยกลางการประชุมและนิทรรศการ 

2.ยกระดับและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวและบริการใน

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสนับสนุนใหจังหวดั

เปนเมืองสรางสรรค (Creative City) 

1.พัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหมีศักยภาพและภาคการเกษตร

ในกระบวนการท่ีเปนระบบและการตลาดที่ครบวงจรบนฐาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

2.พัฒนาและขยายพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือการเกษตร 

ที่มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยของจังหวดัเพ่ือรองรับ

และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติและนอมนำศาสตรพระราชามา

สูการปฏบิัติ 

2.สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัดเปนศูนยกลางบริการทาง

การแพทยและสุขภาพ 

3.สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของ

ภูมิภาค 

4.พัฒนาและสนับสนุนใหจังหวดัเปนเมืองแหงการเรียนรบูนฐาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5.สงเสริมการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมคงไวซึ่งอัต

ลักษณและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ เพ่ือสรางความสมดุลแกระบบนิเวศ 

2.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน/พลังงาน

ทางเลือก 

1.เสริมสรางและพัฒนาสังคมของจังหวดัใหความม่ันคง ปลอดภัย 

 และอำนวยความเปนธรรม  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

3.พัฒนาระบบเตรียมความพรอมในสภาวะวิกฤต ระบบเตือนภัย  

การจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย และโรคอุบัติใหมโรคอุบัติซ้ำ 

4.สถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนองกับประเทศบนระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

 



 

 

(5) แผนงาน 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด

ความสามารถดานการคา การลงทุน สินคาและบริการ 

OTOP และ SMEs ฟนฟเูยียวยาสรางความเขมแข็งแก

เศรษฐกิจฐานรากในยุควิถีใหม (New Normal) 

แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงขายคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน

ใหรองรบัและเอ้ือตอการคาการลงทุน 

แผนงานที่ 3 ยกระดับการคา การลงทุนสูเศรษฐกิจ

ดิจิทัลบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนา 

ใหเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

 

แผนงานท่ี 4 ยกระดับและพฒันาการทองเที่ยวและ

บริการที่มีมาตรฐานสากล 

แผนงานท่ี 5 สงเสรมิการเปนศูนยกลางการประชุม

และนิทรรศการ (MICE) 

แผนงานท่ี 6 ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

และสงเสรมิใหเปนเมืองสรางสรรค 

แผนงานท่ี 7 พัฒนาศกัยภาพเกษตรกรและยกระดับ

กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคามลูคา

สูงบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

แผนงานท่ี 8 พัฒนาแหลงน้ำดานการเกษตรกรรม 

แผนงานท่ี 9 พัฒนา ศักยภาพทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย

และนอมนำศาสตรพระราชามาสกูารปฏิบัติ 

แผนงานท่ี 10 สงเสรมิจงัหวัดใหเปนศูนยกลางการศึกษา

(Education Hub) ของภูมิภาคและเมืองแหงการเรียนร ู

แผนงานท่ี 11 สงเสรมิจงัหวัดใหเปนศูนยกลางการแพทย

และบริการสุขภาพ Medical/ Health Hub ของภูมิภาค 

แผนงานท่ี 12 สืบทอดอัตลักษณ สืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญหาทองถ่ิน 

แผนงานท่ี 13 ยกระดับพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

(Upskill/Reskill) 

แผนงานท่ี 14 พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม การจัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลงังาน

ที่เปนระบบและยั่งยืนและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

แผนงานท่ี 15 พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการอำนวยความเปน

ธรรมแกประชาชนที่มปีระสิทธิภาพ 

แผนงานท่ี 16 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบ

บูรณาการ 

แผนงานท่ี 17 พัฒนาระบบเตรียมความพรอม ระบบเตือนภัย    

สาธารณภัย การปองกันแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำ 

ที่มีประสทิธิภาพ 

แผนงานที่ 18 สงเสริมการขยายความรวมมือกับประเทศ

ศักยภาพ และสถาปนา/กระชับความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนอง

กับ เมือง ในประ เทศบนระเบียง เศ รษฐกิจ  NSEC และ  EWEC        

และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

(6) โครงการ  

งบกระทรวง/กรม/ภาค (Function/ Agenda) 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพภาคการคา  การ

ลงทุน และภาคธุรกิจบริการ เชิงรุก 

2.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคม  

3.โครงการศึกษาระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก  

4.โครงการกอสรางปรับปรุงขยายทาอากาศยานพิษณุโลก  

5.. โครงการเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง Product Champion 

1.โครงการพัฒนาศกัยภาพ ยกระดับคุณภาพ ภาคการ

ทองเท่ียว และธุรกิจบริการใหมีมาตรฐาน 

2.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว 

3. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรุกิจ Mice City 

 

1. โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคณุภาพ มาตรฐาน และ

ตลาดภาคการเกษตร  

 

1. โครงการพัฒนาศูนยกลางดานการศึกษา (Education Hub)  

2. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและ สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมภมูปิญญาทองถิ่น โดยนอมนำศาสตรพระราชา 

มาสูการปฏิบัติ  

3. โครงการพัฒนาศูนยผูสูงอายุแบบครบวงจร  

(Senior complex)  

4. โครงการยทุธศาสตรความเปนเลิศ 4 Excellence เพื่อรองรับ

ประชาชนสุขภาพดีสังคมคุณภาพ 

ทุกชวงวยั  

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปน

ระบบและยั่งยนื  

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

 (ระบบบริหารจัดการน้ำ/ เขื่อนปองกันตล่ิง) 

3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน  

1. โครงการสถาปนาความสัมพันธเมืองพีเ่มืองนอง ความสัมพันธกับ

ตางประเทศและวิเทศสัมพันธ  

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3.โครงการเสรมิสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ  

และสาธารณภัย 

 

งบจังหวัด (Area) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต 

การสรางมูลคาเพ่ิมและนวัตกรรม และการตลาดเชิงรุก  

ภาคการคาการลงทุน และภาคธุรกิจบริการ 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสายหลัก สายรอง  

และโครงขายคมนาคมเพ่ือการพัฒนาเมือง  

3.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคมเพื่อ

การคาการลงทุน 

4.โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ

ฐานราก OTOP SMEs ในยุควิถีใหม 

5. โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับภูมิทัศน สังคมที่

เปลี่ยนแปลง   
6.โครงการพัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวสู

มาตรฐานสากล 

2.สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรุกจิ Mice City 

3. โครงการสงเสริมความสามารถในการแขงขัน พัฒนา

ศักยภาพ และมาตรฐานการทองเท่ียว สูการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรค 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน 

การเกษตร อุตสาหกรรมอยางครบวงจร 

2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับเกษตรสเูกษตร

สมัยใหม เกษตรแปลงใหญ การแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคาเพิ่มบนฐาน

อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG 

 (Bio-Circular-Green-Economy) เพื่อรองรับวิถีใหม 

3. โครงการพัฒนาแหลงน้ำการเกษตร อุปโภคบริโภค และแกไข

ปญหาภัยแลงและอุทกภัย  

 

  

  

  

1. โครงการพัฒนาคนทุกชวงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อยางมีคุณภาพ

มุงสูการเปนเมือง Happiness City  

2. โครงการพัฒนาคนและและคุณภาพชีวติคนทุกชวงวัยผาน

การศึกษา เช่ือมโยงบูรณการทุกระดบัการศึกษามุงสูมาตรฐาน 

(การสรางอาชีพ/ภาษา)  

3. โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสงเสริมระบบบริการ

สุขภาพและนวัตกรรมการบริการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกในยุควิถีใหม 

4. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถิ่นโดยนอมนำศาสตรพระราชามาสูการ

ปฏิบัติ  

5. โครงการสงเสริมการสรางงาน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

(Upskill/reskill) สูยคุวิถีใหม  .  

 

1. โครงการสงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสานึก ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม 

ของทุกภาคสวน 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปน

ระบบและยั่งยืน  

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  

4. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย  

5. โครงการสงเสริมและพัฒน าพลังงานทดแทน  

1. โครงการเสริมสรางความม่ันปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก และอำนวย

ความเปนธรรมแกประชาชน 

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกแบบ

บูรณาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัย

และโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ 

4. โครงการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง และขยายความ

รวมมือ กับเมือง/มณฑล/จังหวัด กับเมืองในประเทศบนระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภมูิภาค GMS LIMEC 

ASEAN+3 และ BIMSTEC และประเทศศักยภาพ 

งบ อปท. และอื่นๆ (Local & Other) 
1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคมเพ่ือ

การคาการลงทุน  

2. อบรมสงเสริมการคาการลงทุนระดับทองถ่ิน  

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน 

2.โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.โครงการพัฒนาการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 

2.พัฒนาแหลงน้ำ/กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 

1. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมปญญาทองถ่ิน โดยนอมนำศาสตรพระราชา 

มาสูการปฏิบัติ  

1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน  

1. โครงการเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน

และการอำนวยความเปนธรรมของประชาชน  

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

3. โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพรอมกับภัยพิบัติ อุบัติภยั 

และสาธารณภัย  
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณโุลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง มีพื้นที่ประมาณ 10,815.8 ตารางกิโลเมตร 

(6,759,909 ไร) หรือ รอยละ 6.37 ของพื้นที่ภาคเหนือ และรอยละ 2.1 ของพื้นที่ของทั้งประเทศ แบงการปกครองออกเปน 9 อำเภอ 

คือ เมอืงพิษณุโลก ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง บางกระทุม บางระกำ พรหมพิราม วงัทอง และวัดโบสถ 

พิษณุโลก มีลักษณะพิเศษเปนจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจ – เหนือใต(NSEC) ระเบียงเศรษฐกิจ

ตะว ันออก – ตะว ันตก(EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจ ีน เมาะลำไย (LIMEC)              

เปนศูนยกลางภาคเหนือตอนลาง ดานการคา การลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข และการเกษตร โดยจังหวัด

พิษณุโลก ไดรับการประกาศใหเปน MICE City 1 ใน 10 ของประเทศไทย และไดรับประกาศเขตพ้ืนที่สงเสริม

เมืองอัจฉริยะ(Smart City) ในดานส่ิงแวดลอมอัจฉริยะ และดานการบริหารจัดการอัจฉริยะ 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (Gross Provincial Products : GPP) ประจำป พ.ศ.2562       

มีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจำปเทากับ 101,788 ลานบาท ลำดับที่ 5 ของภาคเหนือ ลำดับที่ 30 ของประเทศ 

รายไดเฉลี่ยตอหัว (GDP) 113,593 บาท/คน/ป เปนลำดับที่ 39 ของประเทศ สาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ    

ภาคบรกิารมีมูลคา 63,271 ลานบาท คิดเปน 62.16 % ภาคการเกษตร มมีูลคา 26,411 ลานบาท คิดเปน 25.95% 

และภาคอุตสาหกรรม มีมูลคา 12,106 ลานบาท คิดเปน 11.89 % โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ 

ขาวนาปและนาปรัง ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มะมวง มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา และปาลมน้ำมัน 

มีการขึ้นทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) ซึ่งเปรียบเสมือนแบรนดของทองถิ่น

ที่บงบอกถึงคณุลักษณะและแหลงที่มาของสินคา ปจจุบันมีการขึ้นทะเบียน GI คือ กลวยตากบางกระทุม  ดาน

การทองเที ่ยวในป 2562 มีจำนวนผูมาเยี่ยมเยียนรวมทั้งสิ้น 3,346,393 คน  เพิ่มขึ้นมาจากป 2561  จำนวน 

41,510 คน คิดเปน 1.26% จำนวนนักทองเที่ยวป 2560-2562 มีจำนวนเพิ่มขึ ้นทุกป ในป 2562 มีจำนวน

นักทองเที่ยวทั้งสิ้น 2,021,367  คน เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 21,976 คน  คิดเปน 1.10% คาใชจายเฉล่ีย

เพื่อการทองเที่ยวป 2560-2562 มีคาใชจายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในป 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 1,836 คน 

คิดเปนรอยละ 3.28 และในป 2563 อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีกำลังเติบโตลดลงเนื่องสถานการณโควิด-19 

จังหวัดพิษณุโลกกำหนดเปาหมายการพัฒนา คือ “เมืองทองเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่งคั่ง” 

ประกอบดวยประเด็นการพัฒนา 6 ประเด็นที่สำคัญ 1. สงเสริมเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการคาการลงทุน 

สนิคาบริการ โครงขายคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการพฒันาสูความมั่งค่ัง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

2.พัฒนาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากลและยั่งยืน และเปนเมืองศูนยกลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE 

CITY) 3. ยกระดบัการเกษตรที่เปนระบบเพ่ิมมูลคาและการตลาดที่ครบวงจรบนฐาน 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย

สรางสังคมสุขยั ่งย ืน และสืบสานอัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที ่ด ีงาม 5. พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม พลังงาน อยางเปนระบบและยั่งยืน และ 6. เสริมสรางความมั ่นคง 

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือ

ความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ โดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 

โดยใชเทคนิค SWOT ANALYSIS Tows Matrix และใชการวิเคราะห Logical Framework แสดงความสัมพันธ

เชงิเหตุผล 

1. บทสรุปผูบรหิาร 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 เปาหมาย ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยนื 

 ประเด็นการเกษตรสรางมลูคา ประเด็นยอย เกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป/เกษตร

อัจฉริยะ 

 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ประเด็นยอย อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร/

อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 

 ประเด็นสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว ประเด็นยอย ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม/

ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ/ทองเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทย/ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

 ประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ประเด็นยอย การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ/การ

เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ/การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 

 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยคุใหม ประเด็นยอย การสรางผูประกอบการอัจฉริยะ/การสราง

โอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน/การสรางโอกาสในการเขาถึงตลาด/การสรางโอกาสเขาถงึขอมลู/การปรับ

บทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรชาติ ยทุธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพมนุษย 

 เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณุภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิต ในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต ประเด็นยอย ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวยั/ชวงวัยเรียนวัยรุน /ชวงวัย

แรงงาน/ชวงวัยผสููงอายุ 

 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็นยอย การพัฒนาระบบสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน

การสรางสุขภาวะที่ดี/การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

ยุทธศาสตรชาติ การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

 เปาหมาย กระจายศูนยกลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ 

 ประเด็นการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีประเดน็ยอย พัฒนาศูนยกลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค/กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลมุจังหวัดในมิติ

ตางๆ/จดัระบบเมือง ที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 

 ประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม ประเด็นยอยการสรางสังคมเขมแขง็ท่ีแบงปน/การรองรับสังคมผสููงวัย

อยางมีคุณภาพ 

                                                               

แผนระดับ 2 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต 

 เปาหมายประเด็นของแผนแมบทฯ การ

ขยายต ัวของผล ิตภ ัณฑ  มวลรวมใน

ประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

 แผนยอยของแผนแมบทฯ 1. อุตสาหกรรม

และบริการการแพทยครบวงจร  

- เปาหมายแผนยอย อ ุตสาหกรรม

และบริการทางการแพทยม ีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การทองเทีย่ว 

 เป าหมายประเด ็นของแผนแม บทฯ 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการ

ท องเท ี ่ ยวต อผล ิตภ ัณฑ มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมขึ้น 

แผนยอยของแผนแมบทฯ 1. แผนยอยการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

2. แผนยอยการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ความงาม และแพทยแผนไทย 3. การ

ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การเกษตร 

 เปาหมายประเด็นของแผนแมบทฯ 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น 

 แผนยอยของแผนแมบทฯ 1. 

เกษตรอ ัตล ักษณ พื ้ นถ ิ ่น  2. เกษตร

ปลอดภัย 3. เกษตรแปรรูป 

- เปาหมายแผนยอย  

1. สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมี

มูลคาเพิ่มขึ้น  

แผนการปฏิร ูปประเทศ ด าน

เศรษฐกจิ 

 เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป การ

สรางเกษตรมูลคาสูง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 ยุทธศาสตรที่ ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

- เป าหมายระด ับย ุทธศาสตร ลด

ชองวางรายไดระหวางภาคและมีการ

กระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น  

- แนวทางการพัฒนา การพัฒนาภาคเพื่อ

สร างโอกาสทางเศรษฐกิจให กระจาย

ตัวอยางท่ัวถึง 

2. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรปุสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวดัพิษณุโลก 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

- แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการ

พัฒนาอ ุตสาหกรรมการแพทยที่

ทันสมัย มีคุณคา และมีมูลคาเพ่ิมสูง 

2. ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ

ทางการแพทยและการใหบริการ

ทางการแพทยใหเทียบเทากับระดับ

สากล ยกระด ับการแพทย และ

บริการสุขภาพแผนไทย 

- เปาหมายแผนยอย 1. รายไดจากการ

ท อง เท ี ่ ย ว เช ิ งสร า งสรรค แ ละ

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2. รายไดจากการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ

แพทยแผนไทย เพิ่มขึ้น 3. รายไดจาก

การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ เพ่ิมขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา 1. สรางคุณคา

และมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ

บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

2.ยกระดับคุณภาพการใหบริการการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหไดมาตรฐาน

ระดับสากล 3.สนับสนุนมาตรการเพื่อ

สรางแรงจูงใจและอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงธุรกิจ รวมทั้งสรางความพรอมของ

ธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื่องตลอดหวงโซคุณคา

และระบบน ิ เวศของการเด ินทาง

ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 

2. สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น  

3. สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ

มีมูลคาเพิ่มขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น / 

2. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 

ชุมชน ทองถิ่น รวมถึงผูประกอบการ 

ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรและ

อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

 3. ส ง เ ส ร ิ ม ก า ร แ ป รร ู ป โ ดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                                                             

แผนระดับ 3 

 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยใูนพ้ืนท่ี การพัฒนากลมุ

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เปนสวนหน่ึงของ

ภาคเหนือที่มี 4 กลมุจังหวัด ใชแนวทางการพัฒนา 

ของแผนพัฒนาภาคเหนือเปน กรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

แผนพัฒนากลมุจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

แผนงานพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ ของ 

ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย  

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ตัดกับระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวนัตก ในพื้นท่ีจงัหวัด

พิษณุโลก 

แผนการพัฒนาโครงขายการคมนาคม ของ กระทรวง

คมนาคม 

ทางหลวงหมายเลข 12 แมสอด (เขตเศรษฐกิจ พิเศษ)-

สุโขทัย-พิษณุโลก-หลมสัก-นำ้หนาว-ขอนแกน-กาฬสินธ–ุ

มุกดาหาร) 

แผน MICE City ขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยอยาง

ยั่งยืน ของ TCEB. 

จังหวัดพิษณุโลกไดรับการประกาศเปน MICE City ซ่ึงเปน

ศูนยกลางการประชุม จัดนิทรรศการและการทองเท่ียวของ

ภาคเหนือตอนลาง 
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สาระสำคัญ

แผนพัฒนา

จังหวัด 

เปาหมายการพัฒนาจังหวดั 

เมืองทองเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่งคั่ง 

ตัวชี้วดัความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด (ใหระบุท้ังตัวชี้วัดและคาเปาหมาย) 

1.มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา รอยละ 5/ป   

2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 5/ป 

3.รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 5/ป 

                                                              

ประเด็นการ

พัฒนา

จังหวัด 

1. สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันดานการคาการลงทุน สินคา

บร ิการ  โครงข ายคมนาคมและ

โครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู

ความมั ่งคั ่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) 

2. พ ัฒนาการท องเท ี ่ยวท ี ่ได

มาตรฐานสากลและยั ่งยืน และ

เปนเมืองศูนยกลางการประชุม

และจัดนิทรรศการ (MICE CITY) 

3. ยกระดับการเกษตรที่เปนระบบ

เพิ ่มมูลคาและการตลาดที ่ครบ

วงจรบนฐานนว ัต กรรมแ ละ

เทคโนโลย ี

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสราง

ส ังคมส ุขย ั ่ งย ืน และส ืบสาน   

อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

5 .  พ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการ

ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม พลังงาน อยางเปน

ระบบและยั่งยืน 

6. เสร ิ มสร างความม ั ่ นคง 

ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 

พัฒนาระบบเตรียมความพรอม

ในภาวะวิกฤต และขยายความ

ร วมม ื อความส ั มพ ั นธ กั บ

ตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

       

แผนงาน 

1. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด

ความสามารถดานการคา การลงทุน สินคา

และบร ิการ  OTOP และ SMEs ฟ นฟู

เย ียวยาสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจ

ฐานรากในยุควิถีใหม (New Normal) 

2. พัฒนาโครงขายคมนาคม โครงสราง

พ้ืนฐานใหรองรับและเอื้อตอการคาการลงทุน 

3. ยกระดับการคา การลงทุนสูเศรษฐกิจ

ดิจิทัลบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และพัฒนาใหเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

1. ยกระดับและพัฒนาการทองเที่ยว

และบริการที่มีมาตรฐานสากล 

2. ส งเสร ิมการเปนศูนย กลางการ

ประชุมและนิทรรศการ (MICE) 

3. ย ก ร ะ ด ั บก า รท อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ชิ ง

สรางสรรคและสงเสริมใหเปนเมือง

สรางสรรค 

1. พ ัฒนาศ ักยภาพเกษตรกรและ

ยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป 

และการตลาดสินคามูลคาสูงบนฐาน

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  

2 .  พ ั ฒ น า แ ห ล ง น ้ ำ ด า น ก า ร

เกษตรกรรม 

1. พัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย

ทุกชวงวยัและนอมนำศาสตร

พระราชามาสกูารปฏิบัต ิ

2. สงเสรมิจังหวัดใหเปนศูนยกลาง

การศกึษา(Education Hub) ของ

ภมูิภาคและเมืองแหงการเรียนร ู

3. สงเสรมิจังหวัดใหเปนศูนยกลาง

การแพทยและบริการสุขภาพ 

Medical/ Health Hub ของภูมิภาค 

4. สืบทอดอัตลักษณ สืบสานประเพณ ี

วัฒนธรรมที่ดงีามและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ยกระดับพัฒนาทกัษะฝมือแรงงาน

(Upskill/Reskill) 

พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การจดัการน้ำ การจัดการขยะ และ

พลังงานทีเ่ปนระบบและยั่งยนืและ

การมสีวนรวมของทกุภาคสวน 

1. พัฒนาระบบความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนและการอำนวยความเปน

ธรรมแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

2. การปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดแบบบูรณาการ 

3. พัฒนาระบบเตรียมความพรอม ระบบ

เตือนภัยสาธารณภัย การปองกันแก ไข

ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 โรคอุบัติใหม และโรค

อุบัติซ้ำที่มีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมการขยายความรวมมือกับ

ประเทศศ ักยภาพ และสถาปนา/

กระชับความสัมพันธเมืองพี ่เมือง

นองกับเมืองในประเทศบนระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และ

ความรวมมือในอนุภูม ิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 
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โครงการ

สำคัญ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ

คณุภาพมาตรฐานการผลิต การสราง

มูลคาเพ่ิมและนวัตกรรม และการตลาด

เชิงรุก ภาคการคาการลงทุน และภาค

ธุรกิจบริการ 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาย

หลัก สายรอง และโครงขายคมนาคมเพ่ือ

การพัฒนาเมือง  

3.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

โครงขายคมนาคมเพ่ือการคาการลงทุน 

4.โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสราง

ความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก OTOP 

SMEs ในยคุวิถีใหม 

5. โครงการพัฒนาและยกระดับการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั โดยใชเทคโนโลยี

และนวตักรรมเพ่ือรองรับภูมิทัศน สังคมท่ี

เปลี่ยนแปลง 

6. โครงการพัฒนาจังหวัดสเูมืองอัจฉริยะ

(Smart City) 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับการ

ทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

2. สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 

Mice City 

3. โครงการสงเสริมความสามารถใน

การแขงขัน พัฒนาศักยภาพ และ

มาตรฐานการทองเท่ียว สกูาร

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน 

การเกษตร อุตสาหกรรมอยางครบ

วงจร 

2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ

และยกระดับเกษตรสเูกษตร

สมัยใหม เกษตรแปลงใหญ การแปร

รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาเพิ่มบนฐาน

อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจ

บนฐานชีวภาพ BCG (Bio-Circular-

Green-Economy) เพื่อรองรับวิถี

ใหม 

3. โครงการพัฒนาแหลงน้ำการเกษตร 

อุปโภคบริโภค และแกไขปญหาภัยแลง

และอุทกภัย 

1. โครงการพัฒนาคนทุกชวงวัยใน

จังหวัดพิษณุโลก อยางมีคุณภาพมุง

สกูารเปนเมือง Happiness City  

2. โค รงการพ ัฒนาคนแล ะและ

คุณภาพช ีว ิตคนทุกช วงว ัยผ าน

การศึกษา เชื ่อมโยงบ ูรณการทุก

ระดับการศึกษามุงสูมาตรฐาน (การ

สรางอาชีพ/ภาษา)  

3. โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข

และสงเสริมระบบบริการสุขภาพ

และนวัตกรรมการบรกิารแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือกในยุควิถี

ใหม 

4. โครงการพัฒนาสังคมและคณุภาพ

ชีวิต และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ินโดยนอมนำศาสตร

พระราชามาสกูารปฏิบัติ  

5. โครงการสงเสริมการสรางงาน 

และพ ัฒนาท ักษะฝ ม ือแรงงาน 

(Upskill/reskill) สยูุควิถีใหม 

1. โครงการสงเสริม สนับสนุน และ

สรางจิตสานึก ในการรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและ

ยั่งยืน  

3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการน้ำแบบบูรณาการ  

4. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และน้ำเสีย 

5. โครงการสงเสริมและพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 

1. โครงการเสริมสรางความมั่น

ปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก และอำนวย

ความเปนธรรมแกประชาชน 

2. โครงการป องกันและแก ไข

ปญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

แบบบูรณาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัย

และโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ 

4. โครงการสถาปนาความสัมพันธ

เมืองพี่เมืองนอง และขยายความ

รวมมือ กับเมือง/มณฑล/จังหวัด 

กับเมืองในประเทศบนระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และ

ความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

และประเทศศักยภาพ 
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(1) ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ 

  จังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยใูนเขตพ้ืนที่จงัหวัดภาคเหนือตอนลาง มพ้ืีนที่ประมาณ 10,815.8 ตารางกิโลเมตร 

(6,759,909 ไร) หรือ รอยละ 6.37 ของพ้ืนท่ีภาคเหนือ และรอยละ 2.1 ของพ้ืนที่ของท้ังประเทศ 

(2) อาณาเขตตดิตอ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชยั อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอตุรดิตถ         

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ทิศใต ติดตอกับ อำเภอเมือง อำเภอสามงาม อำเภอวังทรายพูน และ อำเภอสากเหล็ก             

จังหวัดพิจิตร 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย อำเภอเขาคอ อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ           

จงัหวัดสโุขทยั 

 
รูปภาพแสดงขอบเขตจังหวดัพิษณุโลก 

 

3. ขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

3.1 ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 



หนา | 7 

 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

(3) ลักษณะภูมิประเทศ  

ทางตอนเหนือและตอนกลางเปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงดานตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งอยูในเขตอำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ พื้นที่

ตอนกลางมาทางใตเปนที่ราบ และตอนใตเปนที่ราบลุม โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ำนาน และแมน้ำยม ซึ่งเปน

แหลงการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณโุลก อยูในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม 

อำเภอเนินมะปราง และบางสวนของอำเภอวังทอง 

(4) ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูรอนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาวทั ่วไป

โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป 

ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเปนระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉยีง

ใตพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป

เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม 

ฤดูหนาวเร ิ ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเด ือนกุมภาพันธ  ซ ึ ่งเปนชวงที ่ลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด

คือเดือนธันวาคมและมกราคม 

เนื ่องจากจังหวัดพิษณุโลกตั ้งอยู ในภาคเหนือตอนลาง อุณหภูมิเฉลี ่ยจึงคอนขางสูงตลอดป            

โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 27.8 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนมีอากาศรอนอบอาว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.4 องศา

เซลเซียส มีอากาศรอนที่สุดอยูในเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงที่สุด42.8 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาวมีอากาศ

หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.1 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยูในเดือนมกราคม และอุณหภูมิ

ต่ำที่สุดวัดไดคือ 7.5 องศาเซลเซียส 

(5) ขอมูลการปกครอง 

  จังหวัดพิษณุโลก แบงการปกครองออกเปน 9 อำเภอ 1,048 หมูบาน อบจ. 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง 

เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตำบล 24 แหง องคการบริหารสวนตำบล 76 แหง มีประชากรรวมทั ้งสิ้น 

849,841 ราย จำแนกเปนเพศชาย 415,234 ราย และเพศหญิง จำนวน 433,247 ราย 

อำเภอ/กิ่ง

อำเภอ 

เนื้อท่ี 

(ตร.กม.) 

  เขตการปกครอง 
จำนวน 

ครัวเรือน อบจ. 
เทศบาล 

อบต. ตำบล หมูบาน 
นคร เมือง ตำบล 

เมืองพิษณโุลก 750.8 1 1 1 5 14 20 173 129,327 

ชาติตระการ 1,586.2 - -  1 6 6 72 14,009 

นครไทย 2,220.4 - -  2 9 11 145 30,751 

เนินมะปราง 1,029.6 - -  3 5 7 77 20,466 

บางกระทมุ 447.0 - -  4 5 9 87 15,638 

บางระกำ 936.0 - -  5 8 11 142 31,549 

พรหมพิราม 832.7 - -  2 12 12 123 30,966 

วังทอง 1,677.1 - -  1 11 11 168 14,760 

วัดโบสถ 1,326.2 - -  1 6 6 61 14,132 

รวมยอด 10,815.9 1 1 1 24 76 93 1,048 328,517 
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(6) โครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ 

 ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

ไฟฟา: ในป พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผู ใช ไฟฟาจำนวนทั้งส ิ ้น 283,399 ราย             

การจำหนายกระแสไฟรวม 1,340,257.71 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมงจำแนกออกตามประเภทการใชไฟได ดังนี้ 

 ที่อยูอาศัย 554,413.84 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง  

 สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 756,163.58 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง  

 สถานท่ีราชการและสาธารณะ 19,209.56 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง  

 อ่ืน ๆ 6,762.04 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง 

 ไฟฟรี 3,708.69 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง 

ประปาจังหวัดพิษณุโลก มีอัตรากําลังการผลิต 1,090 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงปริมาณน้ำที่ผลิตได 

26,160 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ำที่จําหนายแกผูใช 1 2,859 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

การไปรษณียจังหวัดพิษณุโลก มีที ่ทำการไปรษณียกระจายอยูทุกอำเภอ รวม 15 แหง และมี

เคานเตอรไปรษณีย 3 แหง คือ เคานเตอรบริการไปรษณีย มหาวิทยาลัยนเรศวร เคานเตอรบริการไปรษณีย 

บรมไตรโลกนาถ และ เคานเตอรบริการไปรษณยีสี่แยกอินโดจีน และไปรษณียเคลื่อนท่ี 1 แหง 

โทรศัพทจังหวัดพิษณโุลกมีชุมสายโทรศัพท 96 แหง จำนวน หมายเลขโทรศัพททั้งสิ้น 53,294 เลขหมาย 

โดยเปดใชงาน 31,343 เลขหมาย 

ระบบอินเตอรเน็ต  ในป 2563 จังหวัดพิษณุโลก มีการเขาถึงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมากที่สุดใน

ภาคเหนือตอนลาง 1 จำนวน 254,700 ครัวเรือน  
ครัวเรือนทั้งสิ้น ครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  Household by having devices of information 

and communication technology (หนวยเปนพัน : In Thousands) 
 

โทรศพัทพื้นฐาน คอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
 

ม ี ไมม ี มี ไมม ี เชื่อมตอ ไมเชื่อมตอ 

302.0 3.5 298.4 79.2 222.7 254.7 47.2 

 

 การคมนาคม 

จังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยกลางภาคเหนือตอนลาง 1 และเปนจุดตั้งของระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ

แนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนำ้โขง (Greater 

Mekong Sub-region – GMS) ไดแก ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน 

 ระเบ ียง เศรษฐก ิจตะว ันออก-ตะว ันตก (East-West Economic Corridor – EWEC)           

โดยเสนทางเริ่มจากเมืองทาดานังของเวียดนาม ผานเมืองเวและเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

ของเวียดนามซึ่งติดกับชายแดนสปป.ลาว จากนั้นเสนทางหมายเลข 9 จะผานเขาแขวงสะหวันนะเขตใน สปป.ลาว 

และมาขามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ขามแมน้ำโขงสูไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผานจังหวัด 

กาฬสินธุ ขอนแกน เพชรบูรณ พิษณุโลก จนไปสุดที่อำเภอแมสอด จังหวัดตาก และเขาไปยังประเทศพมา     

จนทะลุ อาวเมาะตะมะท่ีเมืองเมาะลำไย หรือมะละแหมง (Mawlamyine / Mawlamyaing)  
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 ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ – ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยงระหวาง

ไทย เมียนมา ลาว และจีน ประกอบดวย 3 เสนทางยอย คือ เสนทาง R3A เชื่อมโยงระหวางจีนตอนใตกับลาว

และไทย โดยมีจุดเริ่มตนที่คุนหมิง มายังโมฮาน บอเต็น และหวยทรายของลาว เขาเขตไทยที่ อ. เชียงของ     

และสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ เสนทาง R3B มีจุดเริ่มตนที่นครคุนหมิงเชนเดียวกับ R3A แตผานเขามาทางเมียนมาที่   

ทาขี้เหล็กแลวเขาไทยที่เขต อ. แมสาย จ.เชียงราย และมีปลายทางที่กรุงเทพฯ และเสนทาง R5 มีจุดเริ่มตน

จากเมืองหนานหนิงในมณฑลกวางสีของจีน มายังเมืองฮานอยและทาเรือไฮฟองของเวียดนาม สำหรับจังหวัด

ของไทยตามแนวเสนทางเศรษฐกิจเหนือ-ใต มี 13 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลำพูน ลำปาง 

แพร ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ พิษณุโลก นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจ ีน เมาะลำไย (Luangprabang-lndochina-

Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) ประกอบดวย ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ และพิษณุโลก 

แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี ่ยง ,รัฐมอญ 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

 
รูปภาพแสดงเสนทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS 

จากลักษณะทางภูมิศาสตรทำใหจังหวัดพิษณุโลก เปนจุดศูนยกลางในดานคมนาคมของภูมิภาค      

อินโดจีนโดยเปนจุดเชื่อมตอระหวางภาคกลางกับภาคเหนือ รวมทั้งภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย
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จังหวัดพิษณุโลก จึงไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน" ดังนั้น การคมนาคมขนสงหรือ

เสนทางการเดนิทาง จึงมีทั้งทางบก และทางอากาศ  

การเดินทางทางบก สามารถเดินทางไดโดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 (แมสอด-มุกดาหาร)     

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (อินทรบุรี-เชียงใหม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 117 (พิษณุโลก-

นครสวรรค) โดยทางหลวงทั้ง 3 สายเชื่อมโยงกันดวยโครงขายถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก และมีสถานีขนสง

ผูโดยสาร 2 แหงดวยกัน คือ  

1) สถานีขนสงผโูดยสารแหงที่ 1 ตั้งอยูภายในตัวเมือง สำหรับรถโดยสารที่ว่ิงบริเวณจังหวัดที่ใกลเคียง 

2) สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 ตั้งอยูบริเวณสี่แยกอินโดจีน เปนสถานีขนสงผูโดยสารที่มีขนาดใหญ         

ที่สุดในภาคเหนือ กอสรางบนเนื้อที่ 10 ไร 12 ตารางวา รองรับรถโดยสารที่มีเสนทางผานจังหวัดพิษณุโลก             

รวม 20 เสนทาง มีชานชาลาสำหรับจอดรถโดยสารทั้งหมด 40 ชอง แบงเปนอาคารสถานีฯหลังใหญ จำนวน 

20 ชอง อาคารสถานีฯหลังเล็ก จำนวน 20 ชอง มีชองจำหนายตั๋ว 27 ชอง มีสถานที่จอดรถสำหรับประชาชน

จำนวน 100 ชอง มีการจัดสถานที่น่ังรอรถ สำหรับพระภิกษุและประชาชนอยางเพียงพอ 

การเดินทางทางอากาศ จังหวัดพิษณุโลก เปนสนามบินพาณิชยในความดูแลของกรมทาอากาศยาน 

ตั้งอยูหางจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 243 ไร ทางวิ่ง 1 เสนทาง ยาว 3,000.เมตร กวาง 45 เมตร 

ลานจอดขนาด 137.50x300 เมตร รองรับเครื่องบินขนาด 737 ได 5 ลำในเวลาเดียวกัน อาคารผูโดยสาร

สามารถรองรบัผูโดยสาร ในชั่วโมงคับคั่งไดประมาณ 1,000 คน ตอ ชม. ป พ.ศ. 2563 ทาอากาศยานพิษณุโลก

ไดใหบริการแกสายการบินแบบประจำ รวม 3 สายการบิน คือ ไทยแอรเอเชีย นกแอร และไลออนแอร        

รวมผูโดยสารใชบริการทั้งขาเขาขาออกทั้งสิ้น 372,021 คน ซึ่งลดลงจากป 2562 ที่มีจำนวนผูโดยสารรวม 

699,991 คน และป 2561 ท่ีมีจำนวนผูโดยสารรวม 672,084 คน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

นอกจากนี้ ดานการคมนาคมขนสงของจังหวัดพิษณุโลก ยังมีแผนงาน/องคการขนาดใหญ ของกระทรวง

คมนาคม ในพ้ืนที่ที่สำคัญ คือ โครงการกอสราง รถไฟทางคู/ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก โครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยาน

พิษณุโลก  

(7) การใชประโยชนที่ดิน 

ในป พ.ศ. 2561 จังหวัดพิษณุโลกมีการใชที่ดนิทั้งหมดจำนวน 6,759,909 ไร สามารถจำแนกได ดังนี ้

• พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง จำนวนรวม 369,885 ไร คิดเปนรอยละ 5.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

• พื้นท่ีเกษตรกรรม จำนวนรวม 3,536,544 ไร คิดเปนรอยละ 52.35 ของพื้นที่ท้ังหมด 

• พื้นทีป่าไม จำนวนรวม 2,583,565 ไร คิดเปนรอยละ 38.21 ของพื้นที่ทั้งหมด  

• พื ้นที่เบ็ดเตล็ด(เชน ทุงหญาธรรมชาติ พื ้นที่ลุม เหมืองเกา เหมืองแร ฯลฯ) จำนวนรวม 

141,173 ไร คิดเปนรอยละ 2.07 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
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(1) ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด 

 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพิษณุโลก (Gross Provincial Products : GPP) ประจำป พ.ศ.2562 

มีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจำปเทากับ 101,788 ลานบาท ลำดับที่ 5 ของภาคเหนือ ลำดับที่ 30 ของประเทศ 

รายไดเฉล่ียตอหัว (GDP) 113,593 บาท/คน/ป ดังตารางที่ปรากฏ ดังนี้ 
สาขาการผลิต 2560r 2561r 2561p 

ภาคเกษตร 24,936 26,480 26,411 

เกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไม และการประมง 24,936 26,480 26,411 

ภาคนอกเกษตร 69,400 72,075 75,377 

  ภาคอุตสาหกรรม 11,305 11,525 12,106 

การทำเหมืองแรและเหมอืงหิน 166 170 156 

การผลิตอุตสาหกรรม 8,509 9,100 9,506 

ไฟฟา กาชและระบบปรับอากาศ 2,441 2,075 2,199 

การประปาและการจัดการของเสีย 190 180 245 

  ภาคบริการ 58,095 60,550 63,271 

การกอสราง 5,101 4,722 4,882 

การขายสงการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 12,170 13,400 13,970 

การขนสงและสถานที่เกบ็สินคา 1,510 1,984 2,081 

ท่ีพักแรมและการบริการดานอาหาร 914 1,026 1,125 

ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 676 763 910 

การเงินและการประกนัภยั 6,567 6,701 6,975 

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 3,979 4,213 4,272 

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 364 377 536 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ  591 628 623 

การบริหารราชการ การปองกันประเทศ ฯ 9,404 10,000 10,337 

การศึกษา 12,081 11,545 12,126 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 3,804 4,132 4,217 

ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 290 339 420 

กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ 646 719 796 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 94,336 98,554 101,788 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท) 105,213 109,939 113,593 

ประชากร (1,000 คน) 897 896 896 

 

 

 

 

 

3.2 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 ดานการเกษตร 

 ครัวเรือนและแรงงานภาคการเกษตร  

 

 การใชที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ในป 2563 จังหวัดพิษณุโลก   

มีพื้นที่ในกาทำการเกษตรรวม 3,3,87,938.95 ไร จำแนกออกเปนที่นา 1,588,548 ไร ไมผล/ผลไมยืนตน 

จำนวน 681,180 ไร พืชไร/พืชผัก/ไมดอก/อื่นๆ จำนวน 1,118,211 ไร 

อำเภอ 

พื้นที่การใช

ประโยชน

ทั้งหมด 

(ไร) 

พื้นที่ทำการเกษตร 
รวมพื้นท่ีทำการเกษตร 

ที่นา ไมผล/ไมยืนตน พืชไร/พืชผัก/ไมดอก/อื่น 

จำนวน (ไร) รอยละ จำนวน (ไร) รอยละ จำนวน (ไร) รอยละ จำนวน (ไร) รอยละ 

เมืองพิษณุโลก 447,988 233,302 3.5227 10,328 0.1559 30,571  0.4616 274,201 4.1402 

นครไทย 1,475,940 105,508 1.5931 214,450 3.2380 311,399 4.7019 631,357 9.5331 

ชาติตระการ 1,032,924 46,191 0.6975 81,672 1.2332 167,887 2.5350 295,750 4.4656 

บางระกำ 605,318 247,380 3.7353 17,394 0.2626 188,170 2.8412 452,944 6.8391 

บางกระทุม 220,975 151,699 2.2905 6,071 0.0917 26,524 0.4005 184,294 2.7827 

พรหมพิราม 519,934 390,434 5.8953 8,536 0.1289 37,663 0.687 436,633 6.5929 

วัดโบสถ 554,466 69,923 1.0558 44,682 0.6747 133,693 2.0187 248,298 3.7491 

วังทอง 1,071,563 215,056 3.2472 199,280 3.0090 148,295 2.2392 562,631 8.4953 

เนินมะปราง 693,713 129,055 1.9486 98,767 1.4913 74,009 1.1175 301,831 4.5574 

รวม 6,622,821 1,588,548 23.9860 681,180 10.2853 1,118,211 16.8842 3,387,938.95 51.1555 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 

อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแรงงานภาคเกษตร  

2561 2562 2563 เพิ่ม/ลด 2561 2562 2563 เพิ่ม/ลด 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 11,651 12,197 11,400 -6.5% 32,218 32,258 29,626 8.2% 

อำเภอนครไทย 14,720 15,282 15,586 2.0% 42,278 43,035 40,132 6.7% 

อำเภอชาติตระการ 7,419 7,619 7,790 2.2% 24,795 24,545 24,208 1.4% 

อำเภอบางระกำ 11,288 11,635 10,709 8.0% 34,795 34,515 31,446 8.9% 

อำเภอบางกระทมุ 7,784 8,361 8,167 2.3% 21,033 20,758 18,789 9.5% 

อำเภอพรหมพริาม 14,549 15,335 15,194 0.9% 32,975 32,762 31,451 4.0% 

อำเภอวัดโบสถ 6,485 6,917 6,774 2.1% 15,321 15,413 14,706 4.6% 

อำเภอวังทอง 15,458 16,776 17,903 6.7% 29,968 31,478 31,065 1.3% 

อำเภอเนนิมะปราง 8,223 8,662 8,794 1.5% 29,167 29,163 27,980 4.1% 

รวม 97,577 102,784 102,317 0.5% 262,550 263,927 249,403 5.5% 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 ขอมูลสินคาเกษตรที่สำคัญของจังหวัด 

 พืชเศรษฐกจิ 

แหลงผลิตสินคาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดพิษณโุลก ประกอบดวย ขาวนาปและนาปรัง     

ที่อำเภอพรหมพิราม บางระกำ เมือง วังทอง และบางกระทุม ออยโรงงาน ที่อำเภอบางระกำ พรหมพิราม     

และบางกระทุม ขาวโพดเลี ้ยงสัตว ที ่อำเภอนครไทย วังทอง และชาติตระการ มะมวง ที ่อำเภอวังทอง         

เนินมะปราง และวัดโบสถ มันสำปะหลัง ที่อำเภอวัดโบสถ และวังทอง สับปะรด ที่อำเภอนครไทย และวังทอง 

ยางพารา ที่อำเภอนครไทย วังทอง ชาติตระการ และวัดโบสถ ปาลมน้ำมัน ที่อำเภอนครไทย ชาติตระการ 

พรหมพิราม และวังทอง 
ชนิดพืช

เศรษฐกจิ

ที่สำคญั 

พื้นที่เพาะปลกู (ไร) พื้นที่เก็บเก่ียว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร ผลผลิต (ตัน) อำเภอที่

ปลูกมาก

ที่สุด 

ป 61/62 ป 62/63 ป 63/64 ป 61/62 ป 62/63 ป 63/64 ป 61/62 ป 62/63 ป 63/64 ป 61/62 ป 62/63 ป 63/64 

ขาวนาป 1,375,939.00 1,391,726.00 1,497,547.00 1,333,796.00 1,341,936.00 1,485,707.00 580.00 577.00 576.00 773,435.00 774,482.00 856,067.00 พรหมพิราม 

ขาวนา

ปรัง 

781,212.00 402,669.00 451,648.44 763,706.00 399,476.00 451,596.69 652.00 590.00 600.00 497,596.00 235,742.00 270,958.01 บางระกำ 

ออย

โรงงาน 

182,610.00 157,804.00 156,206.00 182,610.00 157,804.00 156,206.00 10,050.00 8,500.00 9,000.00 1,835,230.50 1,341,334.00 1,405,854.00 บางระกำ 

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว

รนุ 1 

199,211.00 231,019.00 218,144.00 199,010.00 225,155.00 218,132.00 705.00 662.00 850.00 140,327.00 149,102.00 185,412.20 นครไทย 

ขาวโพด

เลี้ยงสัตว

รนุ 2 

95,147.00 76,777.00 62,664.00 94,919.00 76,526.00 62,395.01 806.00 796.00 852.00 76,506.00 60,930.00 53,160.55 นครไทย 

ยางพารา 342,934.00 338,606.00 339,483.00 242,873.00 298,909.00 323,247.00 168.00 169.00 170.00 40,730.00 50,599.00 54,808.00 นครไทย 

มัน

สำปะหลงั 

162,429.00 175,832.00 180,045.00 160,202.00 163,938.00 179,988.00 3,305.00 3,168.00 3,172.00 529,526.00 519,398.00 570,921.94 วังทอง 

มะมวง

น้ำดอกไม 

53,203.00 54,680.38 50,296.27 50,029.25 50,366.08 50,296.27 963.00 950.00 985.00 48,178.17 47,847.78 49,541.83 เนินมะปราง

, วังทอง, วัด

โบสถ 

มะมวง 

(รวมสาย

พันธุ) 

83,180.00 89,567.00 89,674.00 72,523.00 73,289.00 78,220.00 989.00 900.00 962.00 71,725.25 65,960.10 75,247.64 เนินมะปราง

, วังทอง, วัด

โบสถ 

สับปะรด

โรงงาน 

32,337.00 27,077.00 28,064.00 31,756.00 26,725.00 27,804.00 3,473.00 3,120.00 3,362.00 110,278.00 83,387.00 93,467.00 นครไทย 

ปาลม

น้ำมัน 

16,055.00 16,812.00 17,493.00 12,565.00 15,110.00 15,081.00 1,746.00 1,716.00 1,837.00 21,933.00 25,934.00 27,704.00 นครไทย 

กลวย

น้ำวา 

17,522.00 18,260.00 7,105.00 12,947.00 16,817.00 6,917.00 1,015.00 932.00 929.00 13,141.00 15,666.00 6,425.89 บางระกำ, 

บางกระทุม 

ทุเรียน 1,510.00 2,424.00 3,472.00 858.00 872.00 916.00 382.00 490.00 454.00 328.00 427.00 416.00 เนินมะปราง 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณโุลก 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 การประมง 

ดานการประมงของจังหวัดพิษณุโลก แบงชนิดสินคาประมงเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 

1) สินคาเศรษฐกิจสำคัญมี 5 ชนิด ไดแก ปลาสวาย ปลานิล ปลาทับทิม ปลากดแกว/

ปลากดหลวง และปลาดุก โดยการเลี้ยงในบอดินและกระชัง 

2) สินคาอัตลักษณพื้นถิ ่น จำนวน 4 ชนิด ไดแก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาชอน    

และปลากระดี่ ซึ่งพบไดจากแหลงน้ำธรรมชาติ 
อำเภอ การเพาะเลี้ยงสัตวนำ้จืดปริมาณการจับสตัวนำ้จืด (กก.) 

2561 2562 2563 

จำนวน

ครัวเรือน 

ปริมาณการ

จับสัตวนำ้

จืด (กก.) 

มูลคา (บาท) จำนวน

ครัวเรือน 

ปริมาณการ

จับสัตวนำ้

จืด (กก.) 

มูลคา (บาท) จำนวน

ครัวเรือน 

ปริมาณการ

จับสัตวนำ้

จืด (กก.) 

มูลคา (บาท) 

ยอดรวม 8,527 3,822,656.14 135,746,875.54 9,009 4,764,931.19 257,079,178.11 9,009 4,764,931.19 257,079,178.11 

เมืองพิษณุโลก 1,342 682,883.30 27,315,332.15 874 1,311,247.37 73,648,202.41 874 1,311,247.37 73,648,202.41 

นครไทย 1,360 330,660.00 9,919,800.00 922 40,425.34 1,863,653.81 922 40,425.34 1,863,653.81 

ชาติตระการ 404 181,309.13 5,439,273.78 1,270 65,115.39 3,562,191.62 1,270 65,115.39 3,562,191.62 

บางระกำ 1,017 1,082,418.86 43,296,754.60 2,314 555,315.25 22,176,987.17 2,314 555,315.25 22,176,987.17 

บางกระทมุ 1,437 91,613.67 2,748,410.24 710 873,370.18 51,135,011.34 710 873,370.18 51,135,011.34 

พรหมพิราม 1,120 344,689.91 13,787,596.42 986 1,564,963.69 90,615,261.75 986 1,564,963.69 90,615,261.75 

วัดโบสถ 543 325,661.05 9,869,076.10 275 35,244.84 644,584.75 275 35,244.84 644,584.75 

วังทอง 1,276 777,405.67 23,190,196.08 1,253 297,909.97 12,458,263.32 1,253 297,909.97 12,458,263.32 

เนินมะปราง 28 6,014.54 180,436.18 405 21,339.17 975,021.95 405 21,339.17 975,021.95 

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในกระชัง จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนผูเลี้ยงปลาในกระชัง 302 ราย 

4,599 กระชัง พ้ืนที่รวม55,537 ตารางเมตร ผลผลิตรวม 6,283,169 กิโลกรัม มูลคาผลผลิตรวม 454,252,888 บาท  

ลำดับ

ที ่

ประเภทสัตวน้ำ จำนวน 

(ราย) 

จำนวน 

(กระชัง) 

พื้นท่ี

กระชัง 

(รวม)/ตร.

ม. 

ผลผลิต (2 รุน/ป) ราคา

เฉลี่ย 

บาท/กก. 

มูลคา บาท แหลงเลี้ยง พ้ืนท่ีอำเภอ 

กก./ป ตนั/ป 

1 ปลาทับทิม 97 1,321 14,645 1,742,755 1,742.75 72 125,478,360 แมน้ำนาน เมือง 

2 ปลาทับทิม 123 2,235 30,317 3,607,723 3,607.72 72 259,756,056 แมน้ำนาน พรหมพิราม 

3 ปลาทับทิม 43 669 7,025 761,243 761.24 72 54,089,496 แมน้ำนาน บางกระทมุ 

4 ปลาทับทิม 1 10 180 21,420 21.42 72 1,542,240 แมน้ำแควนอย วัดโบสถ 

5 ปลากดหลวง 3 88 583 16,193 16.19 110 1,781,230 แมน้ำนาน พรหมพิราม 

6 ปลากดหลวง 3 42 410 11,388 11.38 110 1,252,680 แมน้ำนาน บางกระทมุ 

7 ปลากดหลวง 12 34 360 9,999 9.99 110 1,099,890 แมน้ำนาน เมือง 

8 ปลากดคัง 4 126 1,215 17,010 17.01 140 2,381,400 แมน้ำนาน บางกระทมุ 

9 ปลานิลดำ 7 46 481 57,239 57.23 72 4,121,208 แมน้ำนาน บางกระทมุ 

10 ปลานิลดำ 7 23 252 29,988 29.98 72 2,159,136 แมน้ำนาน เมือง 

11 ปลานิลดำ 2 5 69 8,211 8.21 72 591,192 แมน้ำนาน พรหมพิราม 
 

รวม 302 4599 55,537 6,283,169 6,283.16 
 

454,252,888 
  

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 การปศุสัตว 

การผลิตที่สำคัญที่มีมูลคาสูง ไดแก สุกร โคเนื้อ กระบือ เปดไข ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง         

มีผลผลิตและมูลคาการผลิตที่สำคัญ คือ สุกร 101,552 ตัว/ป (318 ตัว/วัน) มูลคาปละ 695 ลานบาท ไขไก 

49.2 ลานฟอง/ป (135,000 ฟอง/วัน) มูลคาปละ 179 ลานบาท คำนวณที่อัตราการไขเฉลี่ย 75% ตอ วัน

ตลอดป ไขเปด 70 ลานฟอง/ป (194,287 ฟอง/วัน) มูลคาปละ 283 ลานบาท คำนวณที่อัตราการไขเฉลี่ย 

45% ตอวันตลอดป ไกเนื้อ  3.95 ลานตัว/ป (10,822 ตัว/วัน) มูลคาปละ 190 ลานบาท คำนวณท่ีการเลี้ยง 5 

รนุ กก.ละ 48 บาท โคเนื้อ 30,779 ตัว/ป กระบือ 10,030  ตัว/ป แพะเนื้อ  4,652 ตัว/ป  แกะเน้ือ 226 ตัว/ป 

ไกพื้นเมือง 1,414,839 ตัว/ป มูลคา 198 ลานบาท 

 

สินคา 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

เกษตรกร 

(ราย) 

ผลผลิต 

(ตัว/ฟอง) 

เกษตรกร 

(ราย) 

ผลผลิต 

(ตัว/ฟอง) 

เกษตรกร 

(ราย) 

ผลผลิต 

(ตัว/ฟอง) 

ไกเน้ือ 213 751,445 128 1,100,327 197 1,061,120 

เปดไข 908 566,546 1,135 714,818 1047 667,847 

ไกพื้นเมือง 45,382 1,696,580 3,827 1,926,362 41,581 2,114,213 

โคเน้ือ 4,396 47,758 5,025 50,121 5,876 58,789 

สุกร 4,117 112,540 166,133 3,827 3,900 149,549 

กระบือ 1,634 15,541 2,394 21,969 2,694 24,424 

แพะ 230 7,89 363 11,599 373 12,490 

  ที่มา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

 สินคาเกษตรที่ไดรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) 

สินคาเกษตรที่ไดรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ไดแก“กลวยตากบางกระทุม”

(จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ปลูกกลวยทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 8,070 ไร ผลผลิต 7,762 ตนั) 

ลักษณะเดนของสินคา 

กลวยตากบางกระทุมพิษณุโลก” เปนผลิตภัณฑกลวยตากที่ผลิตกลวยน้ำวาพันธุ

มะลิออง,พันธุนวลจันทร,พันธุปากชอง 50 และพันธุพื้นเมือง ที่มีลักษณะลูกกลม เปลือกบาง ผิวสวย เนื้อ

ละเอียด ไมมีเม็ด และรสหวาน ที่ปลูกและแปรรูปในพ้ืนที่จังหวัดพิษณโุลก และตำบลทาฬอ อำเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร และดวยลักษณะภูมิประเทศที่ตั ้งอยูในบริเวณรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยมากกวา

บริเวณอื่น ๆ และภูมิอากาศที่อยูในเขตรอน และอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที ่พัดผานจากมหาสมุทร

แปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย จึงสงผลทำใหไดผลิตภัณฑกลวยตากที่มีความนุม กล่ินหอม รสหวาน และไมมีเม็ด 

1) กลวยกลม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.9 – 2.1 เซนติเมตร ยาว 6.0 – 6.5 เซนติเมตร 

เนื้อแหงสีน้ำตาล รสชาติหวาน 
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2) กลวยแบน มีความหนา 0.5 – 0.7 เซนติเมตร กวาง 3.0– 3.4 เซนติเมตร ยาว 6.7 – 8.0 

เซนติเมตร เนื้อแหง สีน้ำตาล รสชาติหวาน 

3) กลวยแผน มีความหนา 0.5 – 0.6 มิลลิเมตร เนื้อแหง สีน้ำตาลออน รสชาติหวาน 
ชนิดสินคา จำนวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณการรบัรอง พื้นที่รวม(ไร) ปริมาณผลผลิต 

จำนวน หนวยนับ จำนวน หนวยนับ 

กลวยตากบาง

กระทุม

พิษณุโลก 

มี ผ ู ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ ยู

ร ะหว างการย ื ่ นขอรั บ

อนุญาตใชตราสัญลักษณ 

GI จำนวน11 ราย ในพื้นที่

อำเภอบางกระท ุ มและ

อำเภอบางระกำ และหนึ่ง

ราย อยูในเขตตำบลทาฬอ 

อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 

7 ราย พ ื ้นท ี ่การผลิต อย ู ในเขต

อำ เภอบางกระท ุ ม  และ

อำเภอบางระกำ จ ั งหวัด

พิษณุโลก และท ตำบลทา

ฬ อ อำเภอเม ือง จ ังหวัด

พิจิตร พื้นที่รวม 203 ไร 

986,150 กิโลกรัม 

  ที่มา : สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

 

 ดานอตุสาหกรรม 

  (1) การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดพิษณุโลก ป 2561 – 2563  
ป ตั้งใหม (ราย) ทุนจดทะเบียนต้ังใหม (ลานบาท) เลิก (ราย) ทุนจดทะเบียนเลิก (ลานบาท) คงอยู 

(ราย) 

ทุน (ลาน

บาท) 

หจ

ก. 

บริ

ษัท 

หสน

. 

รว

ม 

หจก. บริษัท หสน

. 

รวม หจก

. 

บริษั

ท 

หส

น. 

รวม หจก. บริษัท หสน

. 

รวม รวม รวม 

2561 249 239 0 48

8 

337.1420 598.8500 0 935.9920 115 48 0 163 142.6250 69.0000 0 211.6250 46,598 356,584.8338 

2562 218 252 1 47

1 

218.7164 466.6700 0.50 685.8864 143 81 0 224 152.1100 241.0800 0 393.1900 48,594 368,342.9005 

2563 214 245 0 45

9 

210.6900 399.5250 0 610.2150 106 61 0 167 128.4500 258.5000 0 386.9500 50,589 374,127.2774 

  หมายเหตุ :  นิติบุคคล  (หจก. = หางหุนสวนจำกัด ,  บริษัทจำกัด , หสน. = หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล)  

  (2) ดัชนีราคาผบูริโภคของจังหวัด พษิณุโลก ตามหมวดรายการสินคา ป 2561 – 2563 

เดือน/ป ดัชนีรวม หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและ

เครื่องด่ืม 

2561 2562 2563 2661 2562 2563 2561 2562 2563 

มกราคม 99.4 98.9 100.0 98.1 98.2 100.2 100.3 99.4 99.8 

กุมภาพันธ 99.0 99.0 99.9 97.3 97.9 100.8 100.1 99.7 99.2 

มีนาคม 98.9 99.6 98.9 97.2 98.5 100.6 100.1 100.4 97.7 

เมษายน 99.1 100.3 96.6 97.2 99.6 101.1 100.4 100.7 93.7 

พฤษภาคม 99.8 101.2 96.9 97.8 101.8 101.2 101.1 100.7 93.9 

มิถุนายน 99.7 100.5 98.0 97.7 101.5 101.7 101.0 99.9 95.6 
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เดือน/ป ดัชนีรวม หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและ

เครื่องด่ืม 

2561 2562 2563 2661 2562 2563 2561 2562 2563 

กรกฎาคม 99.7 100.6 98.4 97.4 101.4 102.0 101.2 100.1 96.0 

สิงหาคม 99.9 99.9 98.6 97.7 99.9 102.6 101.4 99.8 96.0 

กันยายน 99.9 100.2 98.4 97.6 100.7 102.4 101.4 99.8 95.8 

ตุลาคม 99.9 100.0 98.4 97.5 100.5 102.3 101.5 99.6 96.0 

พฤศจิกายน 99.6 99.8 98.4 97.9 100.0 102.0 100.8 99.6 96.1 

ธันวาคม 98.9 99.9 98.6 97.6 100.1 101.6 99.7 99.7 96.6 

เฉลี่ย 99.5 100.0 98.4 97.6 100.0 101.5 100.8 100.0 96.4 

 

  (3) สินคาที่มีศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลก 

  กลวยตาก  

  กลวยตากเปนผลิตภัณฑเดนของจังหวัดพิษณุโลก สามารถสรางรายได สรางความเขมแข็งใน

ชุมชน โดย กลวยตากบางกระทุม พิษณุโลก ไดรับการข้ึนทะเบียน 

  เปนส ินค าส ิ ่ งบ งช ี ้ทางภ ูม ิศาสตร  Geographical Indication : GI ทะเบียนเลขท ี ่  สช 

61100107 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

ยอดจำหนายกลวยตากจังหวัดพิษณุโลก ป 2561 – 2563 

เดือน/ป ยอดการจำหนายสินคากลวยตาก (บาท) หมายเหตุ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

มกราคม 16,648,800 17,334,600 17,136,500  

กุมภาพันธ 16,189,600 17,243,800 16,356,400  

มีนาคม 15,997,300 17,987,100 12,357,600  

เมษายน 15,949,500 16,375,300 3,159,300  

พฤษภาคม 14,866,400 16,020,400 3,764,900  

มิถุนายน 14,994,200 16,984,700 7,532,200  

กรกฎาคม 15,157,100 17,847,000 8,232,500  

สิงหาคม 15,539,600 17,070,400 9,076,100  

กันยายน 15,257,700 17,458,900 10,547,500  

ตุลาคม 16,358,400 17,614,800 11,468,400  

พฤศจิกายน 17,038,400 18,424,300 13,022,600  

ธันวาคม 17,132,500 18,921,200 15,635,100  

รวม 191,129,500 209,282,500 128,289,100  
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   มะมวง 

   มะมวงเปนไมผลที่มีศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลก โดยในแตละปสามารถสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจไมต่ำกวา 100 ลานบาท มีกลุมผูผลิต/วิสาหกิจชุมชน 

   ที่ทำการสงออกมะมวงท่ีสำคัญ ซึ่งสวนใหญสงออกผานตัวแทน 

ขอมูลการสงออกมะมวงของกลมุจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1ป 2561 – 2563 

ที่ จังหวัด 
ประเภทธรุกิจ/ช่ือผู

ติดตอ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 

 

 (พันธุ

มะมวง) 

 

สงออกผาน

ตัวแทน 

(บ.สงออก) 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/

กก.) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลาน

บาท) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท/

กก.) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลาน

บาท) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาท/

กก.) 

ปริมาณ 

(ตัน) 

มูลคา 

(ลาน

บาท) 

1 พิษณุโลก กลุมแปลงใหญมะมวง

ตำบลหินลาด อำเภอวัด

โบสถ  

นายสมชาย คเชนทรภักดิ์ 

โทร. 081-8872818 

56.25 100 5.63 56.25 60 3.38 48.33 

 

40 1.94 น้ำดอกไม    

สีทอง 

บ.ไรซิง 

(ไทยแลนด) 

2 พิษณุโลก แปลงใหญบานคลองน้ำ

เม่ียงตำบลชัยนาม 

นายเสาร ปรีชาวนา  

โทร. 094-2074117 

85 100 8.50 

 

85 100 8.50 

 

85 100 8.50 

 

น้ำดอกไม    

สีทอง 

บ.Swift 

3 พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ

มะมวงบานวังน้ำบอ 

นางชลธิชา ฤทธ์ิวันชัย 

โทร. 081-6271745 

55 10 0.55 55 10 0.55 55 10 0.55 น้ำดอกไม     

สีทอง 

บ.Swift 

4 พิษณุโลก กลุมแปลงใหญบานเขา

เขียว 

นางดวงจันทร โส

ประดิษฐ โทร. 086-

2039229 

80 2.5 0.20 80 2.5 0.20 40 3 0.12 น้ำดอกไม     

สีทอง 

บ.สยามเอ็ก

ปอรตมารท 

5 พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ

ตำบลไทรยอยอำเภอเนิน

มะปราง 

นายสุทัศน ศริิ  

โทร 0616547697 

71.25 10 0.72 71.25 10 0.72 58.13 20 1.17 น้ำดอกไม    

สีทอง 

บ.Swift 

รวม  222.50 15.60  182.50 13.35  173 12.28   
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  (4) ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  

ลำ

ดับ 
กลมุอุตสาหกรรม 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จำนวน

โรงงาน 

เงนิทุน 

(ลาน

บาท) 

คน 

งาน 

(คน) 

เครื่องจักร 

(แรงมา) 

จำนวน

โรงงาน 

เงินทุน 

(ลาน

บาท) 

คน 

งาน 

(คน) 

เครื่องจักร 

(แรงมา) 

จำนวน

โรงงาน 

เงินทุน 

(ลาน

บาท) 

คน 

งาน 

(คน) 

เครื่องจักร 

(แรงมา) 

1 ผลิตภัณฑจากพืช 2 28.40 10 910.36 2 132.68 15 558.92 1 3.40 3 360.00 

2 อุตสาหกรรม

อาหาร 

6 558.10 1,114 5,258.69 2 135.10 130 505.71 3 35.10 60 551.00 

3 แปรรูปไมและ

ผลิตภัณฑผลไม 

1 17.20 6 545.46 1 1.90 15 89.50     

4 เคมีภัณฑและ

ผลิตภัณฑเคม ี

1 35.00 9 285.50         

5 ผลิตภัณฑพลาสติก 2 27.01 53 169.76 1 6.20 10 229.50     

6 ผลิตภัณฑอโลหะ 2 68.55 45 600.50 2 41.50 13 395.93 3 28.00 21 441.58 

7 ผลิตภัณฑโลหะ 4 53.60 62 784.00 1 5.42 2 115.00 3 32.75 45 302.63 

8 ผลิตเคร่ืองจักรและ

เครื่องกล 

2 37.80 12 369.51 1 4.88 10 79.95     

9 ผลิตยานพาหนะ

และอุปกรณรวมทั้ง

การซอม

ยานพาหนะและ

อุปกรณ 

1 9.00 8 176.00 3 53.34 46 215.50 3 97.95 48 292.00 

10 เครื่องเรือนหรือ

เครื่องตบแตงใน

อาคารจากไม แกว 

ยาง หรือโลหะอ่ืนๆ 

    2 18.40 14 157.76     

11 ผลิตภัณฑจากปโต

เรียม 

    1 17.00 5 461.92     

12 อุตสาหกรรมเครื่อง

แตงกายยกเวน

รองเทา 

        1 10.50 80 110.32 

13 การผลิตอ่ืนๆ 6 26.35 13 1,518.05 2 15.61 12 310.40 9 87.88 72 2,663.98 

รวม 27 861.01 1,332 10,617.83 18 432.03 272 3,120.09 23 295.58 329 4,721.51 

 

 ดานการทองเที่ยว 

 จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดใหญ ตั ้งอยู ในเขตภาคเหนือตอนลาง และเปนเมืองที ่มี

ความสำคัญทางประวัติศาสตรเพราะเจริญรุงเรืองมายาวนานตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย อีกทั้งเคยเปนเมืองหลวง

แทนกรุศรีอยุธยาถึง 25 ป มีการเรียกขานวาเปนเมืองสองแควเพราะมีแมน้ำไหลผานสองสายคือแมน้ำนาน 

และแมน้ำแควนอย ปจจุบันพิษณุโลกมีความเจริญในหลายดานทั้งยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สำคัญที่นับวันจะยิ่ง

เปนที่นิยมมากยิ่งขึ้นเนี่องจากเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงหลายแหงในหลากหลาย

รูปแบบทั้งดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีวิถีช ีวิต ทั้งยังเปนจังหวัดที ่มีศักยภาพในการรองรับ

นักทองเที่ยวไดอยางดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในดานการทองเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก รานอาหาร รวมไป

จนถึงกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ ที่ทำใหนักทองเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกมีความประทับใจ และเปน
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จังหวัดที่ไดชื่อวาเปน “เมือง 3 ธรรม” เพราะที่น่ีมีจุดเดนและเอกลักษณที่สำคัญ คือ วัฒนธรรม ประเพณี      

มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และวัดวาอารามที่สำคัญ  

“เมืองธรรมะ” จังหวัดพิษณุโลกเต็มไปดวยวัดวาอารามที่สำคัญเปนที่สักการะของประชาชน

ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่นกัทองเที่ยวใหความสนใจมาเยี่ยมเยือน ไดแก  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีองคหลวงพอพระพุทธชินราช ซึ่งเปนพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่

งดงามที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญ คือพุทธชินสีห พระศรีศาสดา 

พระอัฎฐารส พระเหลือ และพระปรางคพระศรีมหาธาตุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระพุทธชินราช 

วัดจุฬามณี ตามประวัติศาสตรกลาววาสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงสรางพระวิหารและเด็จออก

ผนวชที่วัดนี้ เมือ พ.ศ.2007 มีโบราณสถานท่ีสำคัญ คอื ปรางคแบบขอม 

วัดราชบูรณะ  มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระปรางควัดราชบูรณะที่มีความงดงาม และพระอุโบสถ 

ชายคาตกแตงดวยนาค 3 เศียร  

วัดนางพญา เปนวัดที่มีสุดยอดพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคี คือพระนางพญา ซึ่งมีอานุภาพความ

ศักดิส์ิทธ์ิดานเมตตามหานิยม 

 “เมืองธรรมชาติ” จังหวัดพิษณโุลกมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณที่ไมแพจังหวัดอ่ืนๆ 

ทั้งยังมีศักยภาพในการรองรับนักทองท่ียว ไดแก 

อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา สถานที่พักผอนเปนอุทยานแหงชาติที่ติดอันดับในระดับประเทศ ที่มี

อากาศเย็นสบายตลอดทั้งป มีพันธุไมที่อุดมสมบูรณ สามารถชมความงามของธรรมชาติ อาทิ ลานหินปุม ลาน

หินแตก นอกจากนี้ยังเปนแหลงศึกษาประวัติศาสตรการสรูบของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในอดีต ซึ่ง

เทือกเขาแหงนี ้เคยใชเปนฐานที่มั ่นในการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสต เปนพื้นที่สีแดงที ่เคยเปนสถานที่สูรบ

ระหวางคนไทยฝกใฝลัทธิคอมมิวนิสตกับทหารไทยที่ปกปองผืนแผนดินไทย 

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  เขตติดตอจังหวัดเพชรบูรณ ชมความงดงามของทุงหญาสะวันนาที่

ใหญที่สุดของประเทศไทย 

เขตหามลาสัตวปาถ้ำผาทาพล มีความงดงามของหินงอก หินยอย ภายในถ้ำลอด ซากดึกดำบรรพของ

หอย ปะการัง ภาพเขียนโบราณบนผาหิน และอักษรญี่ปุนบนกอนหิน 

น้ำตกที่สวยงามในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกมีน้ำตกที่สวยงามหลากหลาย ไดแก น้ำตกแกง

โสภา เปนน้ำตก 3 ชั้น น้ำตกแกงซอง น้ำตกวังนกแอน น้ำตกปอย อยูในเขตอำเภอวังทอง น้ำตกชาติตระการ 

เปนน้ำตก 7 ชั้น อยูในแขตอำเภอชาติตระการ 

“เมืองวัฒนธรรม” กิจกรรมท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตความเปนอยู อันละเมียดละไมของผูคนในชุมชน และ

ความงดงามของประเพณีดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ ไดแก 

งานสมโภชพระพุทธชินราช  หรืองานวัดใหญ เปนงานประจำป ที ่จ ัดในวันขึ ้น 2 ค่ำ เดือน 3           

ของทุกป  เปนงานบุญที่เปนโอกาสอันดีของพุทธศาสนิกชน ที่จะเดินทางมานมัสการพระพุทธชินราช พระ

คบูานคเูมืองและเปนศนูยรวมจิตใจของประชาชน  
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ประเพณีปกธงชัย  เปนงานประเพณีที่สำคัญของอำเภอนครไทย ที่มาจากความเชื่อและศรัทธาถือ

ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานและกลายเปนประเพณีที่เปนเอกลักษณเฺฉพาะของชาวนครไทยที่จัดขึ้นเปนประจำ

ทุกปเพื่อเทิดพระเกียรติพอขุนศรีอินทราทิตย เปนการรำลึกถึงชัยชนะของพอขุนบางกลางทาวที่มีชัยชนะศึก 

จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกป ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียพอขุนศรีอินทราทิตย และยอดเขา

ชางลวง อำเภอนครไทย 

งานประเพณีป ใหมม ง เปนงานประเพณีประจำปของอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย            

จังหวัดพิษณุโลกนับเปนเทศกาลที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอชาวมงเปนงานประเพณีที่เปนการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีปใหมมงอันเปนเอกลักษณประจำทองถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผามงใหคงอยูสืบไป  

งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดจังหวัดพิษณุโลก เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และจัดรวมกับงานกาชาดจังหวัด เปนงานที่ไดชมทั ้งกิจกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานออกรานกาชาดเพื่อสงเสริมการคาขายและการทองเที่ยว

ของจังหวัด 

พระราชวังจันทร : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยูในกำแพงเมืองพิษณุโลก นับเปนพระราชวัง

โบราณแหงเดียวในจังหวัดพิษณุโลกเคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือสมัยอยุธยา

ตอนตน และเปนที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริยผูทรงคุณยิ่งของเมืองสยาม ภายใน

ติดบริเวณพระราชวังจันทรเปนที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับประชาชน ตลอดจนนักทองเที่ยวได

สักการะ 

พิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี : โรงหลอพระบูรณะไทย เปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นในอดีต

และประวัติศาสตรของเมืองพิษณุโลก การจำลอง/จัดแสดง ใหเห็นถึงภาพชีวิต เครื ่องมือเครื่องใชในการ

ดำรงชีวิตของบรรพชนตั้งแตโบราณกาล  

จังหวัดพิษณุโลก มีแหลงทองเที่ยวมากมายทั้งเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง

ธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ โดยขอมูลจากกรมการทองเท่ียว ในป 2563 จังหวัดพิษณุโลก อยูในอันดับที่ 6 จาก

จำนวน 55 จังหวัดของการทองเท่ียวเมืองรอง ซ่ึงรายไดรวมอยูที่ 4,441.52 ลานบาท  

 ศักยภาพดานการทองเที่ยว 

  จังหวัดพิษณุโลก มีแนวทางในการพัฒนาดานการทองเที ่ยวโดยมุงเนนการสรางคุณคา      

(Value Creation) การทองเที ่ยวและผลิตภัณฑทองถิ ่นใหเปนแหลงรายไดที ่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก       

โดยการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกใหเปนเอกลักษณและเปนที่รูจักของ

นักทองเท่ียวทั้งไทยและตางชาติ  สงเสรมิพัฒนาการดานการบรหิารจัดการดานการทองเท่ียวและสงเสริมการมี

สวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการกระจายประโยชนจากการทองเที่ยวไปสู

การสรางคุณคาทางสังคม  พัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว การตลาดและบุคลากร สรางความปลอดภัย

และมาตรฐานของการทองเที่ยวดานที่พัก อาหาร  และการเดินทาง รวมท้ังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของนักทองเที่ยว  รวมถึงการพัฒนาองคความรู  การศึกษาวิจัยเพ่ือสรางคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยวและ

ผลิตภัณฑทองถิ่น  
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 โดยภาพรวมจำนวนผูมาเยี่ยมเยียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆป ในป 2562 นั้น  มีจำนวนผูมาเยี่ยมเยียน

รวมทั้งสิ้น 3,346,393 คน  เพิ่มขึ้นมาจากป 2561  จำนวน 41,510 คน คิดเปนรอยละ 1.26 โดยแบงเปนชาวไทย 

3,126,657 คน คิดเปนรอยละ 1.23 เปนชาวตางชาติ 219,736 คิดเปนรอยละ 1.70 ในสวนของสถิติจำนวน

นักทองเที่ยวป 2560-2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2562 มีจำนวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น 2,021,367  คน 

เพิ ่มข ึ ้นจากป  2561 จำนวน 21,976 คน  คิดเป นร อยละ 1.10 โดยแบ งเป นชาวไทย 1,838,692 คน              

คิดเปนรอยละ 1.07 เปนชาวตางชาติ  160,699 คน  คิดเปนรอยละ 1.41  คาใชจายเฉลี่ยเพื่อการทองเที่ยว    

ป 2560-2562 มีคาใชจายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในป 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 1,836 คน คิดเปนรอยละ 3.28 
รายการ ป พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 (P) 

จำนวนหองพัก (หอง) 6,588 6,403           6,731   

จำนวนท่ีพัก (แหง) 149 146 158  

จำนวนผูเยี่ยมเยือน (คน) 3,224,606  3,304,883  3,346,393  1,893,737 

ชาวไทย 3,012,581  3,088,811  3,126,657  1,847,344 

ชาวตางประเทศ 212,025  216,072  219,736  46,393 

จำนวนนักทองเที่ยว (คน) 1,961,584  1,999,391  2,021,367   

ชาวไทย 1,803,342  1,838,692  1,858,400   

ชาวตางประเทศ 158,242  160,699  162,967   

จำนวนนักทัศนาจร (คน) 1,263,022  1,305,492  1,325,026   

ชาวไทย 1,209,239  1,250,119  1,268,257   

ชาวตางประเทศ 53,783  55,373  56,769   

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว (วัน) 1.97  1.94  1.90   

ชาวไทย 1.98  1.95  1.91   

ชาวตางประเทศ 1.79  1.79  1.76   

คาใชจายเฉล่ีย (บาท/คน/วัน)       

ผเูยี่ยมเยือน 1,544.75  1,608.73  1,657.490   

ชาวไทย 1,493.34  1,555.41  1,604.250   

ชาวตางประเทศ 2,273.76  2,360.22  2,404.310   

นกัทองเที่ยว 1,702.04  1,777.50  1,835.880   

ชาวไทย 1,644.85  1,718.08  1,776.630   

ชาวตางประเทศ 2,422.93  2,518.01  2,568.970   

นกัทัศนาจร 1,064.80  1,108.02  1,141.060   

ชาวไทย 1,045.97  1,088.88  1,121.770   

ชาวตางประเทศ 1,488.19  1,540.46  1,572.330   

รายไดจากการทองเทีย่ว (ลานบาท)       

ผเูยี่ยมเยือน 7,904.34  8,330.90  8,555.02  4,593.99 

ชาวไทย 7,138.00  7,521.29  7,728.92  4,441.52 

ชาวตางประเทศ 766.34  809.61  826.10  152.47 

หมายเหตุ : P หมายถึง ขอมูลเบ้ืองตน (จำนวนผูเย่ียมเยือนและรายไดใชโครงสราง ป 2562) 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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 การคาและธุรกิจขนาดยอม  

ผลิตภัณฑมวลรวม สาขาการขายปลีกฯ ณ ราคาประจำป 2561 มีมูลคา 13,897 ลานบาท 

อัตราการขยายตัว 

(รอยละ) 
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ค่าเฉลีย (ปี 2562) : 1,141

คาเฉลี่ย (ป 2561) : 17,647 
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ดานการคาและธุรกิจขนาดยอม มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาขายสงและขายปลีกรวมเทากับ 

13,897 ลานบาท มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมีวิสาหกิจชุมชนไดรับการอนุมัติจดทะเบียน

ปรับตัวลดลง เชนเดียวกับดานรายไดจากการจำหนายสินคา OTOP ปรับตัวลดลงเชนกัน มีมูลคารวม 883 
ลานบาท และดานกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีมูลคารวมเทากับ 11,414 ลานบาท 
 

 การพัฒนาเมือง 

 การพัฒนาไมซซิตี้ (MICE City) มีจุดมุงหมายที่จะยกระดับเมืองตางๆ ของไทยใหเปน

จุดหมายปลายทางแหงอุตสาหกรรมการจัดประชุม การทองเที ่ยวเพื ่อเปนรางวัล และการแสดงสินคา

นานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที ่มีความสำคัญตอประเทศไทย เนื ่องจาก

อุตสาหกรรมไมซสรางรายไดใหแกประเทศมหาศาลจากการนำนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีการใชจายเงิน

สูงเขาสูประเทศเปนจำนวนมาก โดยผานการจัดประชุมสัมมนาการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดประชุม

องคกรนานาชาติ และงานแสดงสินคานานาชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ใหความสำคัญกับการสรางความสามารถ

ในการแขงขัน การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยางยั่งยืน ของภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ ดังนั้น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกระยะ 20 ป และแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) จึงไดกำหนดจุดเนนการในการพัฒนาที่สำคัญในดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขันโดยการสงเสริมเมืองสรางสรรคและนวัตกรรม และ MICE City เพื ่อใหเกิดการพัฒนาที่

สอดคลองกับนโยบายและศักยภาพของพื้นที่อยางแทจริง 

  การขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสูเมืองแหงไมซ (MICE City) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

พิษณุโลก ใหเกิดการพัฒนาในระดับพื้นที ่ (Area Based) อยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดการพัฒนาอยางยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals) จึงมีความจำเปนที่จะตองใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

893

1,124

883

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2561 2562 2563

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ OTOP (ลา้นบาท) 

2561 2562 2563
ค่าเฉลีย (ปี 2563) : 3,394



หนา | 25 

 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

หรือการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม (Participatiory Governance) โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนกระบวนการกลไกหลัก/เจาของพื้นที่ ที่สำคัญในการ

ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ตั้งแตกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน และการติดตาม

ประเมินผล เขามามีสวนรวมความรวมมือในการบริหารราชการจังหวัด (Collaborative Governance) เพ่ือให

การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสูเมืองแหงไมซ (MICE City) บรรลุเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

  จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางการพัฒนา/ศูนยกลางความเจริญแหงภูมิภาค

ภาคเหนือตอนลาง ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกใหบรรลุเปาหมายสูเมืองแหงไมซ (MICE City) และเกิดการ

พัฒนาอยางย่ังยืน จึงตองอาศยักระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

เอกชน โดยความรวมมือรวมใจและบูรณาการการทำงานอยางมีสวนรวมอยางเขมแข็งของทุกภาคสวน อาทิ 

สวนราชการ/หนวยงานภาครัฐ หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด 

บริษัทพิษณุโลกพัฒนาเมือง สมาคม MICE จังหวัดพิษณุโลก สมาคมผูประกอบการรานคา ชมรมรานอาหาร 

ชมรมโรงแรม ชมรมทองเที่ยว ธุรกิจเอกชน และภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เขามาเปนคณะกรรมการสงเสริม

อุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดพิษณโุลก 

  จังหวัดพิษณุโลกไดรับการรับรองใหเปนไมซซิตี ้ระดับภูมิภาค จะกอใหเกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการแสดงสินคานานาชาติ ในจังหวัดพิษณุโลก   

ซึ่งถือวาเปนหนึ่ง ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีการสรางรายไดเขาสูเศรษฐกิจของประเทศชาติไดอยาง

ตอเนื่อง โดยผลประโยชนของการจัดการประชุมและนิทรรศการนั้นนอกจากจะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก

อุตสาหกรรมไมซและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ภาคการทองเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร และอื่นๆ 

จากการใชจายของทั้งผูจัดงาน ผูเขารวมงานไมซ และคาใชจายในภาคธุรกิจตอเนื่องแลวอุตสาหกรรมไมซยังมี

บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลัก เนื ่องจากในการจัดงานไมซแตละครั ้งจะกอให เกิด

ผลประโยชนตออุตสาหกรรมตางๆ เปนวงกวาง เชน เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา การจับคูรวมมือทาง

ธุรกิจ การทำสัญญาซื้อขายนำเขาสงออกสินคา การขยายการลงทุน อาหารและการจัดเลี้ยง สถานบันเทิงและ

นันทนาการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑของฝากของที่ระลึก และยังมีการ

กระจายรายไดสูแหลงทองเที่ยวตางๆ เปนตน ซึ่งผลจากการจัดงานเหลานี้กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนเขามาใน

จังหวัดเปนจำนวนมาก นอกจากผลประโยชนที่สามารถสรางมูลคาไดแลว การจัดงานไมซยังกอใหเกิด

ผลประโยชนดานอื่นๆ อีก เชน การบูรณาการการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู การอัพเดทเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมตางๆ การทองเที่ยววิถีชุมชน เปนตน 

 Phitsanulok Smart City จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน

ขับเคลื ่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบจัดสงขอเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัด

พิษณุโลก (Phitsanulok Smart City) ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อใชประกอบการ

พิจารณาอนุมัติประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ โดยใหสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเปนผยูื่นขอเสนอตอสำนักงานเมือง

อัจฉริยะประเทศไทยในนามของจังหวัดพิษณโุลก ซึ่ง Phitsanulok Smart City ประกอบดวย 
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(1) Smart Governance โดยเสนอโครงการศูนยพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัด

พิษณุโลก Phitsanulok Smart City (Pilok Smart Lab) และโครงการศูนยปฏิบัติการยุทธศาสตรและ

ขอมูลเพื่อการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (LAB-SAP 1) คือ   

การเชื่อมตอการบริหารจัดการเมืองทั้งภายในเมืองและตางเมือง รวมไปถึงการสื่อสารและบริการที่เชื่อมตอกัน 

รวมไปถึงการบูรณาการของภาครัฐ เอกชน ประชาชน ซึ่งจะทำใหเมืองทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

เปนระบบที่มีประสิทธิผล เครื่องมือสำคัญที่จะทำใหเกิด Smart Governance คือ แนวคิดการบริหารจัดการ

บนพื้นฐานการจัดการขอมูลบูรณาการ (Integrated data oriented management concept) ที่มุงแกไข

ปญหาโครงสรางการทำงานที่ถูกแบงออกอยางชัดเจนตามขอบขายอำนาจหนาที่ของหนวยงาน โดยพยายาม

สลายขอจำกัดดานการจัดเก็บขอมูลที่มีลักษณะเอกเทศแยกตามหนวยงานที่จัดเก็บ โดยเปาหมายนั้นจะรวมไป

ถึง ความโปรงใส ตรวจสอบไดของขอมูลโดยระบบสารสนเทศ ในการมีสวนรวมตัดสินใจรวมสรางสรรค บริการ

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส Smart Governance นั้นมีปจจัยที่สามารถนำขอมูลบางสวนหรือทั้งหมดมาดัดแปลง 

วิเคราะห บูรณาการรวมกับ Smart ในดานอื่นๆ ได ซึ่งจะทำใหชาวเมืองพิษณุโลกสามารถเขาถึงขอมูลของ

ภาครัฐทำใหเกิดความโปรงใส มีการจัดการที่เปนระบบทำใหการติดตอราชการมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนรวมถึง

การใชประโยชนสูงสุดในแงกฎหมาย เชนการออกเทศบัญญัติตางๆ  

(2) Smart Environment โดยเสนอโครงการลดของเสียในแหลงน้ำวิกฤตและการ

จัดการคุณภาพน้ำในแหลงน้ำสายหลัก คือ การรวมเอา Smart Energy ตลอดจนพลังงานหมุนเวียน, การเปด

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ, การควบคุมมาตรวัด, ตรวจสอบมลภาวะ, การปรับปรุง

อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสีเขียว และผังเมืองที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมรวมไปถึงการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีการนำกลับมาใชใหม และการใชทรัพยากรทดแทนเพื ่อตอบสนองความ

ตองการ ระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟถนน, การจัดการขยะ, การระบายน้ำเสีย, ระบบจัดการทรัพยากรน้ำ โดย

ทั้งหมดสามารถทำการตรวจสอบและประเมินระบบไดตลอดเวลา และยังรวมไปถึงการจัดการพื้นที่สีเขียว

ภายในเมือง ชุมชน และอาคารอีกดวย รถโดยสารประจำทางอัจฉริยะที่สามารถทราบตำแหนงและเสนทางการ

วิ่งของรถไดตลอดเวลา โดยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลกเขารับใบประกาศเขตพื้นที่สงเสริม

เมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาไปสูเมืองอัฉริยะตอไป ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

จำนวนหมูบานขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานตามระดับการพัฒนาป 2562  มีหมูบานเรงรัด

พัฒนาอับดับหนึ่งจำนวน 17 หมูบาน อันดับสองจำนวน 452 หมูบาน เรงรัดพัฒนาอันดับสามจำนวน 522 หมูบาน 

อำเภอ ทั้งหมด 
เรงรัดฯ อันดับ 1 เรงรัดฯ อันดับ 2 เรงรัดฯ อันดับ 3 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เมืองพิษณุโลก 163 2 1.23 46 28.22 11 70.55 

นครไทย 132 2 0.76 42 31.82 89 67.42 

ชาติตะการ 67 0 0 33 49.25 34 50.75 

บางระกำ 142 3 2.11 73 51.41 66 46.48 

บางกระทุม 68 0 0 19 27.94 49 72.06 
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อำเภอ ทั้งหมด 
เรงรัดฯ อันดับ 1 เรงรัดฯ อันดับ 2 เรงรัดฯ อันดับ 3 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

พรหมพิราม 122 0 0 18 14.75 104 85.25 

วัดโบสถ 54 0 0 44 81.48 10 18.52 

วังทอง 166 10 6.02 102 61.45 54 32.53 

เนินมะปราง 77 1 1.3 75 97.4 1 1.3 

รวมทั้งสิ้น 991 17 1.72 452 45.61 522 52.67 

 
ครัวเรือนยากจนเปาหมาย การแกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำดวย TPMAP   

จังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ 2564 

จังหวัดพิษณุโลก มีครัวเรือนตกเกณฑ (จปฐ.ป 2562) และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงชาติ      

จากระบบ TPMAP Logbook จำนวน 13,831 ครัวเรือน แยกเปนรายอำเภอ ดังนี้ 
ที ่ อำเภอ จำนวนครัวเรือนเปาหมาย (คร.) 

1 เมืองพิษณุโลก 1,125 

2 นครไทย 1,077 

3 ชาติตระการ 835 

4 บางระกำ 2,099 

5 บางกระทมุ 1,240 

6 พรหมพิราม 1,278 

7 วัดโบสถ 123 

8 วังทอง 2,458 

9 เนินมะปราง 2,786 

รวม 13,831 
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(2) ดานสังคมและความม่ันคง 

 ดานประชากร 
 ประชากรจาการทะเบียน และความหนาแนนของประชากร เปนรายอำเภอ พ.ศ. 2561 – 2563 

อำเภอ 
ประชากร อัตราเพิ่มของประชากร 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

เมืองพิษณุโลก 291,891 291,311 283,632 0.18 -0.19 01.84 

นครไทย 87,467 87,772 86,168 -01. 0.14 -1.84 

ชาติตระการ 41,329 41,346 41,209 0.08 0.04 -0.33 

บางระกำ 95,028 94,643 92,824 -0.09 -0.41 -1.94 

บางกระทุม 47,551 47,359 46,124 -0.016 -0.4 -2.64 

พรหมพิราม 86,682 86,103 85,681 -0.32 -0.67 -0.49 

วัดโบสถ 37,777 37,694 37,592 -0.21 -0.22 -0.27 

วังทอง 121,047 121,047 118,781 -0.21 -0.12 -1.89 

เนินมะปราง 57,470 57,972 57,470 -0.19 -0.13 -0.87 

รวม 866,891 865,247 849,481 0.18 -0.19 -1.84 

 

ครัวเรือน/ประชากรจังหวัดพิษณุโลก 

อำเภอ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 

เมืองพิษณุโลก 137,267 146,365 283,632 140,666 

นครไทย 42,886 43,282 86,168 32,568 

ชาติตระการ 20,764 20,445 41,209 14,821 

บางระกำ 45,478 47,346 92,824 33,012 

บางกระทุม 22,445 23,679 46,124 16,665 

พรหมพิราม 41,775 43,906 85,681 32,639 

วัดโบสถ 18,434 19,158 37,592 15,094 

วังทอง 58,658 60,123 118,781 44,941 

เนินมะปราง 28,527 28,943 57,470 21,894 

รวมทั้งสิ้น 416,234 433,247 849,481 352,300 
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 การศึกษา 
จำนวนโรงเรียน จำแนกตามสังกดั เปนอำเภอ ปการศึกษา 2562 

อำเภอ รวม 

สังกัด 

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สนง.คณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษา

เอกชน 

กรมสงเสริม 

การปกครอง 

สวนทองถิ่น 

สวนราชการ

อื่น 

เมือง

พิษณุโลก 
87 60 14 7 6 

นครไทย 65 64 1 - - 

ชาติตระการ 31 31 - - - 

บางระกำ 67 67 - - - 

บางกระทุม 33 33 - - - 

พรหมพิราม 54 54 - - - 

วัดโบสถ 29 28 1 - - 

วังทอง 72 72 - - - 

เนินมะปราง 35 35 - - - 

รวม 473 444 16 7 6 

 

 

 

จำนวนครูจำแนกตามสังกัด เปนรายอำเภอ ปการศึกษา 2562 

อำเภอ รวม 

สังกัด 

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สนง.คณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษา

เอกชน 

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

สวนราชการ

อื่น 

เมือง

พิษณุโลก 

2,541 1,485 613 197 246 

นครไทย 690 661 29 - - 

ชาติตระการ 382 382 - - - 

บางระกำ 687 687 - - - 

บางกระทุม 269 269 - - - 

พรหมพิราม 533 533 - - - 

วัดโบสถ 333 305 28 - - 

วังทอง 880 880 - - - 

เนินมะปราง 430 430 - - - 

รวม 6,745 5,632 670 197 246 
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จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด เปนรายอำเภอ ปการศึกษา 2562 

อำเภอ รวม 

สังกัด 

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สนง.คณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษา

เอกชน 

กรมสงเสริม 

การปกครอง 

สวนทองถิ่น 

สวนราชการ

อื่น 

เมือง

พิษณุโลก 
50,824 25,258 15,698 5,317 4,551 

นครไทย 10,853 9,618 1,235 - - 

ชาติตระการ 5,928 5,928 - - - 

บางระกำ 9,838 9,838 - - - 

บางกระทุม 3,985 3,985 - - - 

พรหมพิราม 7,238 7,125 113 - - 

วัดโบสถ 4,655 3,925 730 - - 

วังทอง 13,106 12,911 195 - - 

เนินมะปราง 7,296 6,659 637 - - 

รวม 113,723 82,247 18,608 5,317 4,551 

 

 ยาเสพติด 

  สถานการณยาเสพติดเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (ตั ้งแต ป พ.ศ.2561 –     

พ.ศ.2563)มีรายละเอียดดังน้ี 

  1. ดานการปราบปราม 

     1.1 การปราบปราม จับกุม 

ขอหา 
ป 2561 ป 2562 

ป 2563 

(ผล ณ 30 ก.ย.63) 

คดี คน คด ี คน คดี คน 

ผลิต 49 21 76 30 110 83 

จำหนาย 464 556 384 468 344 384 

ครอบครองเพือ่จำหนาย 437 496 496 587 449 512 

ครอบครอง 503 529 666 702 650 676 

เสพ 880 880 1,667 1,667 1,853 1,853 

รวม 2,333 2,482 3,289 3,454 3,406 3,508 
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ผลการจับกุมในป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในป พ.ศ.2563 มีการดำเนินการ

ตามแผน “พิษณุโลกโมเดล หางไกลยาเสพติด 2563” ที่มีการบูรณาการรวมกันทั้งฝายปกครอง ทหาร ตำรวจ 

ทำใหมีผลการจบักุมเพ่ิมมากขึ้นกวาทกุป  

 1.2 ของกลาง 

ของกลาง ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ยาบา (เมด็) 1,068,934.00 1,248,119 1,135,910.25 

กัญชาแหง (กรัม) 3,533.94 2,604.28 3,432.62 

กัญชาสด (กรัม) 1,802.30 2,004.90 126.20 

ไอซ (กรัม) 1,137.60 1,382.78 1,173.51 

กระทอม (กรัม) 2,236.70 4,659.15 2,241.49 

สารระเหย(กระปอง) 6 6 32 

อัลฟาโซแลม(เม็ด) - 415 0 

อ่ืนๆ (เมด็) (เอ็คสตาซ่ี) 10 - 31.50 

เคตามีน (กรัม) 45.90 5.50 120.30 

 

 

2,333 2,986 3,406
2,482 3,138 3,508

0

5,000
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ปริมาณของกลางยาบาจำนวนมาก ต้ังแตป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 ทำใหทราบวามีการแพรระบาดของ

ยาบามากที่สุด ในสวนของกัญชา กระทอม และไอซ มีแนวโนมการแพรระบาดลดลง แตเคตามีน กลับมี

แนวโนมการแพรระบาดเพ่ิมมากขึ้น  

1.3 การจัดระเบียบสังคม 

การจัดระเบียบสังคม 
ผลการดำเนินงาน (คร้ัง) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

การตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการคลายสถานบริการ ราน

เกมส อินเทอรเน็ต ฯ 
372 990 4,325 

พบการกระทำผิด(แหง) 4 6 2 

 

 
การดำเนินการตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการคลายสถานบริการ รานเกมส รานอินเทอรเน็ตฯ    

มีการตรวจตราเพิ่มมากขึ้น แตพบการกระทำผิดลง เนื่องจากการตรวจตราอยางสม่ำเสมอของชุดปฏิบัติการ

ประจำอำเภอ ตามแผนปฏิบัติการ “พิษณุโลกโมเดล หางไกลยาเสพตดิ 2563”  

 2.ดานการบำบัดรักษา 

ระบบการบำบัด ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1. ระบบสมัครใจ 1,640 1,723 1,107 

2. ระบบบังคบับำบัด 548 909 1,291 

3. ระบบตองโทษ 823 718 677 

รวม 3,011 3,350 3,075 

  

0
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การจัดระเบียบสังคม

การตรวจสถานบรกิาร/สถานประกอบการคลา้ยสถานบรกิาร รา้นเกมส ์อนิเทอรเ์น็ต ฯ

พบการกระทําผดิ(แหง่)
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การบำบัดรักษาผูเสพยาเสพติด ในป พ.ศ.2561 และ 2562 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตในป พ.ศ.2563 มี

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพิษณุโลก ไดมีคำสั่งหาม

จัดกิจกรรมการรวมคนทุกประเภท หรือหากอนุญาตใหมีการรวมคนจะอนุญาตเพียงไมเกิน 50 คน หรือบาง

หวงจะอนุญาตไมเกิน 200 คน ทำใหการบำบัดรักษากระทำไดในสถานพยาบาลเทานั้น จึงทำใหจำนวนผูเขารับ

การบำบัดลดลงเล็กนอย 

 3.ดานปองกัน 

3.1 ผลการสรางภูมิคุมกนัและปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา 

แผนงาน/โครงการ/กรอบกิจกรรม ป 2561 ป 2562 ป 2563 

การพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย(คน) 17,805 19,409 23,497 

นักเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคมุกัน ป.1- ป.6 (คน) 44,599 51,973 43,099 

สถานศกึษา(ประถมศึกษา) ผานเกณฑเชิงคุณภาพ (แหง) 401 430 420 

สถานศกึษาขยายโอกาส มธัยม อาชีวะ และอุดมศึกษา

(แหง) 
211 223 212 
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ผลการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

การพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวยั(คน) นักเรยีนทไีดรั้บการสรา้งภูมคิุม้กัน ป.1- ป.6 (คน)

สถานศกึษา(ประถมศกึษา) ผา่นเกณฑเ์ชงิคณุภาพ (แหง่) สถานศกึษาขยายโอกาส มัธยม อาชวีะ และอดุมศกึษา(แหง่)
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การพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย มีจำนวนแนวโนมเพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่ไดรับการสราง

ภูมิคมุกัน ป. - ป.6 สถานศึกษา(ประถมศึกษา) ผานเกณฑเชิงคุณภาพ  สถานศกึษาขยายโอกาส มัธยม อาชีวะ 

และอุดมศึกษาท่ีผานเกณฑคุณภาพ มีจำนวนลดลงเล็กนอย แมจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตยังมกีารดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

 3.2 ผลการเสริมสรางและปองกันยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน  

แผนงาน/โครงการ/กรอบกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน (หนวยนับ : หมูบาน) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

1.หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีปญหายาเสพติด  

(สีขาว) 
762 783 741 808 812 855 

2.หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหานอย  

(สีเขียว) 
179 171 161 186 205 206 

3.หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหาปานกลาง  

(สีเหลือง) 
90 56 89 35 29 17 

4.หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหามาก  

(สีแดง) 
81 102 121 83 66 34 

หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีปญหายาเสพติด (สีขาว) มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นและหมูบาน/ชุมชนที่มีปญหามาก 

(สีแดง) มีแนวโนมลดลง ทำใหทราบวามีการดำเนินการจับกุมผูคาเพื่อดำเนินคดีและนำผูเสพยาเสพติดเขารับ

การบำบัดมีแนวโนมการดำเนินงานที่มากขึ้นและบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) กำหนดและในป 2563 ผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 

ในรอบที่ 2/2563 มีหมูบานปลอดยาเสพติด (สีขาว:ก) จำนวน 855 หมูบาน/ชุมชน เพิ่มขึ้นจากรอบกาณ

ประเมินครั้งที่ 1/2563 จำนวน 43 หมูบาน/ชุมชน และมีหมูบานที่มีสภาพปญหายาเสพติดรุนแรง (สีแดง:ง) 

จำนวน 34 หมูบาน/ชุมชน ลดลงจากรอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 จำนวน 32 หมูบาน/ชุมชน ซึ่งเปนผล

การดำเนินงานตามแผน “พิษณุโลกโมเดล หางไกลยาเสพติด 2563” ที่บรรลุผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 

  3.2 ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ    

 สรุปการดำเนินงานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

ในสถานประกอบการ  

ผลการดำเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1. การดำเนินการปองกันยาเสพตดิสถานประกอบการ (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก) 

   1.1 มีกิจกรรมรณรงคใหความร ูเพื่อปองกัน 

ยาเสพตดิในสถานประกอบการ(แหง) 
254 279 251 

       -จำนวนลูกจาง(คน) 8,299 13,450 9,340 

   1.2 ผานเกณฑโครงการโรงงานสีขาว (แหง) 40 44 42 

   1.3 ผานเกณฑ มยส. (แหง) 3 5 16 
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  การเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกผูใชแรงงานมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง แตผลการดำเนินงานแตกตาง

กัน เนื่องจากเปนไปตามเปาหมายที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกำหนดไวในแตละป ซึ่งการกำหนด

เปาหมายนั้นเปนไปตามจำนวนของสถานประกอบการและจำนวนลูกจางของแตละพ้ืนที่ในปนั้นๆ  

 

 สรุปการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานประกอบการ  

ผลการดำเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

2. การดำเนินการปองกนัยาเสพติดสถานประกอบการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดพษิณุโลก) 

   2.1 มกีิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ(คร้ัง) 3 3 3 

   2.2 สรางภูมิคุมกันยาเสพตดิในสถานประกอบการ 

โดยอาสาสมัครแรงงาน(แหง) 
63 221 138 

       -จำนวนลูกจาง(คน) 223 946 508 

   2.3 อาสาสมัครแรงงาน(คน) 99 99 93 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

254 279 25140 44 423 5 16

8,299 

13,450 

9,340 

การดําเนินการปองกันยาเสพติดสถานประกอบการ  

(สํานักงานสวัสดิการฯ)

   1.มกีจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้เพอืป้องกนัยาเสพตดิในสถานประกอบการ (แหง่)
   2. ผา่นเกณฑโ์ครงการโรงงานสขีาว (แหง่)
   3. ผา่นเกณฑ ์มยส. (แหง่)
   จํานวนลกูจา้ง (คน)
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ผลการดำเนินงานดังกลาวเปนไปตามเปาหมายที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรวมกับสำนักงาน ป.ป.ส. 

กำหนดรูปแบบการทำงานโดยในป พ.ศ.2561 และ 2562 กำหนดใหความรูดานยาเสพติดแบบบูรณาการกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของและแสดงเจตจำนงคเขารวมดำเนินโครงการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งผลการดำเนินการ

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดทั้ง 2 ป ในสวนของป พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนเปาหมาย ตัวชี้วัด และวิธีการ

ทำงาน แตผลการดำเนนิงานสามารถทำไดตามเปาหมายที่สวนกลางกำหนด 
 

 ดานการสาธารณสุข 

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐจำแนกรายอำเภอ ปงบประมาณ 2563 

อำเภอ 
รพศ. (แหง/

เตียง) 

รพ. จิตเวช 

(แหง/เตียง) 

รพช. (แหง/

เตียง) 

รพ.สังกัด อ่ืนๆ 

ของรัฐ (แหง/

เตียง) 

รพ.สต. (แหง) 
รพ.สต. สังกัด 

อบต. (แหง) 

ศสม.รพศ./

ศสช.รพช. 

(แหง/แหง) 

เมือง 1/1,052 - - 3/562 22 2 3/- 

นครไทย - - 1-90 (รพร.) - 20  - 

ชาติตระการ - - 1/30 - 12  - 

บางระกำ - - 1/55 - 20  - 

บางกระทุม - - 1/41 - 13  - 

พรหมพิราม - - 1/40 - 19  - 

วัดโบสถ - - 1/30 - 9  -/1 

วังทอง - 1/45 1/60 - 19  -/2 

เนินมะปราง - - 1/39 - 11  -/1 

รวม 1/1,052 1/45 8/385 3/562 145 2 3/4 

 ที่มา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข http://gishealth.moph.go.th ป 2563 
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การดําเนนิการป้องกนัยาเสพตดิสถานประกอบการ 
(สํานักงานแรงงานจังหวดัฯ)

1. มกีจิกรรม TO BE NUMBER ONEในสถานประกอบการ (ครัง)

2. สรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิในสถานประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน 
(แหง่)
3. อาสาสมัครแรงงาน (คน)
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  มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาลจิตเวช 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 8 แหง รพ.สต. 146 แหง  

รพ.สต. ของ อบต. 1 แหง ศสม.ของโรงพยาบาลศูนยมี 3 แหง ศสช. ของโรงพยาบาลชุมชน 4 แหง  

และโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ ของรัฐ อยูในเขตอำเภอเมือง มี 3 แหง คือโรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช (150 เตียง), โรงพยาบาลกองบิน 46 (50 เตียง) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (362 เตียง) 

 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขเอกชนจำแนกรายอำเภอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อำเภอ 

รพ.

เอกชน 

(แหง/

เตียง) 

คลินิกเอกชน ราน

ขาย

ยา 

สาขา

เวช

กรรม 

สาขา 

เวชกรรม

เฉพาะทาง 

สาขา

ทันต 

กรรม 

สาขาการ

พยาบาล 

ผดุงครรภ 

สาขาการ

ผดุงครรภ 

สาขา 

สห

คลินิก 

เทคนิค

การ 

แพทย 

กายภาพบำ

บัด 

แพทย

แผนไทย

แพทย

แผน

จีน 

เมือง 5/420 99 67 67 33 3 0 5 10 8 1 152 

นครไทย - 3 2 1 14 0 0 0 0 1 0 11 

ชาติตระการ - 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 

บางระกำ - 4 1 2 11 1 0 0 0 1 0 11 

บางกระทุม - 3 0 0 9 1 0 0 0 1 0 5 

พรหมพิราม - 4 1 1 26 0 0 1 0 1 0 11 

วัดโบสถ - 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 4 

วังทอง - 5 3 0 16 2 1 0 0 0 0 13 

เนินมะปราง - 1 0 0 11 1 0 0 0 1 0 3 

รวม 5/420 121 74 71 139 8 1 6 10 13 1 216 

 ที่มา : กลุมงานคมุครองผบูริโภค, ขอมูล ณ  22 ธันวาคม 2563 

  โรงพยาบาลเอกชนซึ่งตั้งอยูในเขตอำเภอเมือง มีท้ังหมด 5 แหง คือ โรงพยาบาลรวมแพทย (100 เตียง), 

โรงพยาบาลพิษณุเวช (150 เตียง), โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก (100 เตียง), โรงพยาบาลพิษณุโลก

ฮอสพิทอล (60 เตียง) และโรงพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร (10 เตียง) สวนคลินิกเอกชนมี

ทั้งหมด 444 แหง รานขายยาทุกประเภทมี 216 แหง 

จำนวนผปูวยนอกและในวันนอนเฉลี่ยและอัตราครองเตียงจำแนกรายโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2563 

โรงพยาบาล OPD (คร้ัง) IPD (คร้ัง) 

จำนวนเตยีง วันนอน

ผปูวยใน

ทั้งหมด (วัน) 

วันนอนเฉลีย่

ผปูวยใน 

(วัน) 

อัตราครองเตียง 

ตามกรอบ 

(เตียง) 

เตียงจริง 

(เตียง) 

ตามกรอบ 

(%) 

ตามเตียง

จริง (%) 

รพศ.พุทธชินราช 809,692 57,656 1,052 1,052 295,401 5.12 76.93 76.93 

รพร.นครไทย 163,440 8,248 90 90 25,597 3.10 77.92 77.92 

รพ.ชาติตระการ 97,401 3,106 30 30 8,698 2.80 79.43 79.43 

รพ.บางระกำ 172,563 5,983 50 55 17,642 2.95 96.67 87.88 

รพ.บางกระทมุ 133,828 2,999 30 30 11,211 3.74 102.38 102.38 

รพ.พรหมพิราม 147,283 4,270 40 44 13,765 3.22 94.28 85.71 

รพ.วัดโบสถ 104,729 3,418 30 30 9,788 2.86 89.39 89.39 

รพ.วังทอง 177,387 6,501 120 68 24,663 3.79 56.31 99.37 

รพ.เนินมะปราง 72,367 4,015 30 39 10,716 2.67 97.86 75.28 

รวม 1,878,690 96,196 1,425 1,438 417,481 4.34 80.27 79.54 

 ที่มา : Health Data Center และ รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ขอมูล ณ 9 ธันวาคม 2563 
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จำนวนและสัดสวนตอประชากรของบุคลากรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข จำแนกราย

อำเภอ (สัดสวน 1 : ประชากร) ปงบประมาณ 2563 

อำเภอ 

บุคลากรเฉพาะใน รพศ/รพช. เจาหนาท่ีรพ.สต.สาย

วิชาชีพทุกตำแหนง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

จำนวน 
สัดสวนตอ

ประชากร 

จำนว

น 

สัดสวนตอ

ประชากร 
จำนวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 
จำนวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 
จำนวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 

เมือง 254 28.57 35 3.94 79 8.89 1004 112.94 109 12.26 

นครไทย 19 2.14 9 1.01 11 1.24 76 8.55 85 9.56 

ชาติตระการ 6 0.67 3 0.34 5 0.56 42 4.72 51 5.74 

บางระกำ 11 1.24 8 0.90 7 0.79 56 6.30 78 8.77 

บางกระทมุ 12 1.35 5 0.56 9 1.01 49 5.51 47 5.29 

พรหมพิราม 14 1.57 6 0.67 6 0.67 55 6.19 77 8.66 

วัดโบสถ 9 1.01 3 0.34 5 0.56 48 5.40 44 4.95 

วังทอง 17 1.91 10 1.12 10 1.12 89 10.01 81 9.11 

เนินมะปราง 10 1.12 3 0.34 6 0.67 49 5.51 52 5.85 

รวม 352 39.60 82 9.22 138 15.52 1468 165.13 624 70.19 

 ที่มา : กลุมงานบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ 24 ธันวาคม 2563 

อายุคาดเฉลี่ยจำแนกแยกตามเพศและกลุมอายุ ปงบประมาณ 2563 

กลมุอายุ (ป) 
อายุคาดเฉลี่ย (ป) 

ชาย หญิง 

< 1 75.93 82.23 

1-4 75.38 81.65 

5-9 71.55 77.73 

10-14 66.66 72.84 

15-19 61.87 68.01 

20-24 57.37 63.17 

25-29 52.77 58.32 

30-34 48.37 53.55 

35-39 43.88 48.78 

40-44 39.49 44.06 

45-49 35.43 39.46 

50-54 31.54 34.99 

55-59 27.84 30.51 

60-64 24.33 26.24 

65-69 21.04 22.40 

70-74 17.96 18.58 

75-79 15.72 15.29 

80+ 14.55 12.49 

 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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  จำนวนและอตัราตายตอประชากรแสนคน ตามสาเหตุการตายที่สำคัญ 10 อันดับ ปงบประมาณ 2561-2563 

ลำดับ สาเหตุการตาย 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 

1 มะเรง็ทุกชนิด 992 112.19 1111 126.42 1202 135.166 

2 หลอดเม็ดเลือด 573 64.8 600 68.27 618 69.195 

3 หัวใจขาดเลือด 269 30.42 352 40.05 358 40.258 

4 ความดันโลหิตสูง 192 21.71 320 36.41 296 33.286 

5 อุบัติเหตุขนสูง 303 34.27 287 32.66 292 32.836 

6 เบาหวาน 174 19.68 204 23.21 208 23.390 

7 หัวใจ 64 7.24 115 13.09 131 14.731 

8 วัณโรค 83 9.39 96 10.92 85 9.558 

9 ทำรายตนเองดวยวิธีตาง ๆ 60 6.79 64 7.28 60 6.747 

10 การตกน้ำ จมน้ำ 52 5.88 58 6.60 35 3.936 

 

 ดานแรงงาน 

           อัตราการจางงาน/อัตราการมีงานทำ  ในป 2562 จังหวัดพิษณุโลกมีอัตราสวนในการจางงานภาค

เกษตรรอยละ 42.74 และอัตราการจางงานนอกภาคเกษตร รอยละ 57.26 เมื่อเทียบกับป 2561 ในภาคเกษตร

มีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.64 และนอกภาคเกษตรมีอัตราลดลง 1.64 

รายละเอียด 
ป 2561 

(มกราคม - ธันวาคม 2561) 

ป 2562 

(มกราคม - ธันวาคม 2562) 

จำนวนผูทำงานในภาคเกษตรของจังหวัด 200,025 204,734 

จำนวนผูทำงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด 286,691 274,303 

จำนวนผูมีงานทำในจังหวัด 486,716 479,037 

อัตราการมีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัด 41.10 42.74 

อัตราการมีงานทำนอกภาคเกษตรของจังหวัด 58.90 52.76 
 

 อัตราการจางงาน/อัตราการมีงานทำในอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อพิจารณอัตราการจางงานเฉพาะใน

สวนอุตสาหกรรมการผลิต เปรียบเทียบกับจำนวนผูมีงานทำทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลกพบวา ในป 2562 การ

จางงานในภาคการผลิตมีอัตรารอยละ 8.71 ซึ่งมีอัตราลดลงรอยละ 0.53 จากป 2561 ซึ่งอาจจเปนไปไดวา

ตลาดแรงงานของจังหวัดพิษณุโลกมีสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที ่ลดลง ทำใหมีการ

รองรบัแรงงานที่ลดลง 

รายละเอียด 
ป 2561 

(มกราคม - ธันวาคม 2561) 

ป 2562 

(มกราคม - ธันวาคม 2562) 

ผูมีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ของจังหวัด 

44,989 41,708 

จำนวนผูมีงานในจังหวัด 486,716 479,037 

อัตราการมีงานทำในอุสาหกรรมการผลิต 

ของจังหวัด 

9.24 8.71 
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 อัตราการวางงาน จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดท่ีมีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย

ในป2562 ผทูำงานในภาคเกษตรลดลง และผูทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงภาคการผลิตที่ลดลง ทำให

ภาวะการวางงานในจังหวัด มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามฤดกูาล ในป 2562 มีอัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 

1.89 ซึ่งมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น จากป 2561 ท่ีมีอัตรารอยละ 0.29 เพิ่มข้ึนรอยละ 1.60 

 

รายละเอียด 
ป 2561 

(มกราคม - ธันวาคม 2561) 

ป 2562 

(มกราคม - ธันวาคม 2562) 

ผูวางงานจังหวัด 1,432 9,260 

กำลังแรงงานในจังหวัด 488,148 489,093 

อัตราการวางงานในจังหวัด 0.29 1.89 
 

 อัตราการจางแรงงานตางดาว อัตราการจางแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาต ทำงาน

คงเหลือทั้งหมด ตอจำนวนผูมีงานทำทั้งหมด ในป 2563 คิดเปนรอยละ1.09 ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 2562   

ที่มีอัตรารอยละ 0.51 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.58  

 อัตราการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) ในป 2563 ตอจำนวนผูมีงานทำทั้งหมด

อยูที่รอยละ 0.70 มีอัตราเพ่ิมขึ้นจากป 2562 ท่ีมีอัตรารอยละ 0.51 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.19 

รายละเอียด 
ป 2561 

(มกราคม - ธันวาคม 2561) 

ป 2562 

(มกราคม - ธันวาคม 2562) 

ผูมีงานทำจังหวัด 486,716 479,037 

จำนวนแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายทั้งหมดใน

จังหวัด 

5,435 6,665 

จำนวนแรงงานตางดาว 3 สัญชาต ิ(เมียนมา 

ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด 

439 2,422 

อัตราการจางแรงงานตางดาวตอจำนวนผูมีงาน

ทำทั้งหมดในจังหวัด 

1.12 1.39 

อัตราการจางงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา 

ลาว กัมพูชา) ในจังหวัด 

0.09 0.51 
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 สรุปขอมูลเปรียบเทียบดานประชากรและกำลังแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ระหวางป 2561 - 2563 
รายป ประชากร 

(คน) 

ประชากร

อายุ 15 ป 

ขึ้นไป 

(คน) 

ผอูยูในกำลังแรงงาน ผไูมอยูใน

กำลัง

แรงงาน 

ประชากร

อายุ 15 ป 

ขึ้นไป (คน) 

อัตราการ

วางงาน 

(คน/รอย

ละ) 

ผมู ี

งานทำ 

(คน) 

ผวูางงาน 

(คน) 

กำลัง

แรงงานท่ี

นอก

ฤดูกาล 

(คน) 

รวม (คน) 

2561 866,891 740,554 486,716 6,781 192 493,689 252,406 134,002 6,781 

(1.37%) 

2562 865,247 740,418 479,037 9,260 796 489,093 251,325 131,425 9,260 

(1.89%) 

2563 848,551 738,628 469,971 8,064 593 478,628 260,278 128,430 8,064 

(1.69%) 

 ท่ีมา : ขอมูลสถิติแหงชาติ 

 

ขอมูลดานสถานประกอบการของจังหวัดพิษณุโลก 

ขนาดสถาน

ประกอบการ 

(คน) 

ป2561 ป2562 ป 2563 

สถาน

ประกอบการ 

(แหง) 

ลูกจาง (คน) 

สถาน

ประกอบการ 

(แหง) 

ลูกจาง (คน) 

สถาน

ประกอบการ 

(แหง) 

ลูกจาง (คน) 

1 - 9 2,332 7,736 2,425 8,113 2,462 8,149 

10 - 19 438 5,955 434 5,865 451 6,147 

20 - 49 317 9,691 345 10,533 334 10,081 

50 - 99 125 8,569 106 7,119 113 7,671 

100 - 199 48 6,825 44 6,077 44 5,787 

200 - 499 25 6,741 32 8,719 31 8,607 

500 - 999 5 3,490 5 3,829 7 5,009 

1000 ขึ้นไป 5 10,970 4 9,950 3 8,592 

รวม 3,295 10,970 3,395 60,205 3,445 60,043 

 ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณโุลก 

 

 

 

 

 

 

 



หนา | 42 

 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ปาไม  

   จังหวัดพิษณุโลก มีพื ้นที ่ปาไมทางตอนเหนือเปน ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) ปาสนเขา             

(Pine forest) ป าดงด ิบ (Tropical rain forest) และป าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) ทาง

ตอนกลาง มีปาดงดิบ และปาเบญจพรรณ กระจายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ในเขตพื้นที่

บางสวนของอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง  

 นอกจากน ี ้ย ังมีปาแดงหรือปาแพะหรือปาโคก (Dry Dipterocarpus forest) หรือปาเต็งรัง 

(Deciduous Dipterocarpus forest) กระจายอยูทั่วไป และบางแหงเปนทุงหญา (Savannah) โดยที่ปาดิบ

เขาขึ้นอยูในระดับความสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไป สังเกตจากพรรณไมหลักที่

ขึ้นอยูอันไดแก ไมกอชนิดตางๆ เชน กอแปนกอเดือย กอขาว กอเลือด กอนก กอตาหมู เปนตน สวนพรรณไม

อื่นๆ ที่ขึ้นประกอบไดแก จำปปา จำปาปา อบเชย กำยาน เหมือด เปนตน สวนไมพื้นลางเปนพวกผักกูดหรือ

เฟรนขึ้นอยูเปนพื้น พบในเขตอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติภูสอยดาว ปาสนเขาเปนปาที่มีไม

สนขึ้นอยูลวนๆ บางครั้งก็ขึ้นปนกับไมเต็งรัง เหียง พลวง เปนตน โดยธรรมชาติ จะขึ้นอยูตามเนินเขาหรือยอด

เขาในชวงระดับความสูงระหวาง 700-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีอยูเพียงสองชนิดเทานั้นคอื 

สนสองใบ (Pinus merkusii) กับ สนสามใบ (Pinus khasya) แหลงท่ีพบ เชน ในอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง เปนตน 

 ปาดงดิบ สวนใหญจะขึ ้นตามที่ราบลุมริมลำหวยลำธารหรือตามเนินเขาก็มีบางและขึ้นปะปน            

กับปาชนิดอื่นๆ เชน ปาเบญจพรรณและปาแดงโดยปกติปาชนิดนี้จะขึ้นอยูในพื้นที ่ที ่มีระดับความสูงไมเกิน            

1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พรรณไมที่พบไดแก ยางนา ตะเคียน กะบาก ตะแบก จำปาปา หวา 

แดงดง มะหาด มะมวงปา ไมพ้ืนลางประกอบดวย หวาย ปาลม เฟรนชนดิตางๆ ไมเถา ไมเลื้อย ไมไผชนิดตางๆ 

นอกจากนี้ ยังมีพรรณไมขนาดเล็กอื่นๆ ขึ้นปะปนอยูอยางหนาแนน แหลงท่ีพบ เชน อุทยานแหงชาติน้ำตกชาติ

ตระการ ทองที่อำเภอชาติตระการ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูขัด เปนตน 

 ปาเบญจพรรณ ขึ้นอยูกระจัดกระจายตามภูเขาและที่ราบโดยทั่วไปมักขึ้นอยูในที่ชุมชื้นมากกวา 

ปาแดง พรรณไมก็มีมากชนิดและสูงใหญกวา แตมักจะขึ้นปะปนกันไปไมเปนกลุมเปนหมูเหมือนอยางปาแดงการ

กระจายตัวและความหลากหลายของพรรณไมขึ้นอยูกับปริมาณความชุมชื้นและลักษณะภูมิประเทศ พรรณไมที่

สำคัญมีไมสัก แดง ประดู ตะแบก เสลา มะคาโมง กวาว รกฟา สมอ ตะเคียนหนู ตีนนก ออยชาง ตะคร้ำ งิ้ว

ปา.ขานาง กะพ้ีจั่น สาน มะเกลือ หวา ปอตางๆ และไมชนิดอ่ืนๆ ไมพื้นลางมีไมไผชนิดตางๆ เปนตัวบงชี้  เชน 

ซาง บง ไร รวก ขาวหลาม และไผปาเปนพื้นปาแดงหรือปาแพะหรือปาโคกหรือปาเต็งรัง ปาชนิดนี้ปกติจะพบ

โดยทั่วไปในท่ีดอน โคก หรือเนินเขาที่เนื้อดินเปนดินทราย หรือ ดินลูกรัง หากที่ใดดินลึกและมีความชุมชื้นมาก

ตนไมที่ขึ้นอยูก็จะหนาแนนและมีขนาดใหญ แตถาดินตื้นหรือเปนหิน กรวด ตนไมและพืชพรรณอื่น  ก็มักจะ

แคระแกร็นและขึ้นหางๆ ในฤดูแลงมักถูกไฟไหมทุกป พรรณไมที่สำคัญๆ ที่ขึ้นอยูเปนพื้นมี ไมเต็งรัง เหียง 

พลวง พะยอม ไมอ่ืนๆ ที่ข้ึนปะปน ไดแก ไมมะคาแต กะบก ตะแบกเลือด แสมสาร มะขามปอม ติ้ว แตว รกฟา 

รัก ออยชาง เปนตน ไมพ้ืนลางมักเปนไมพุมเตี้ยชนิดตางๆ แฝก คา และหญาชนิดตางๆ 
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   ปาหญา หรือ ทุงหญา ปาชนิดนี้มักอยูในภูมิประเทศที่มีสภาพน้ำทวมหรือขังในฤดูฝนและแลงจัด    

ในฤดูแลง จะไมมีไมใหญขึ้นอยูเลย พรรณไมที่ขึ ้นอยูมักเปนไมขนาดเล็ก ไมปลอง หญาและไมลมลุกอื่นๆ

เทานั้น พบในอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 

เนื้อท่ีปาในไมจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2563 

พื้นที่ปา จำนวน (ไร) 

ปาอนุรักษ 2,086,151  

ปาที่มสีภาพปา 2,470,144.39  

ปาสงวนแหงชาต ิ 2,287,572.23 

ที่มา :  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

 

สวนอทุยานและสวนอนรุักษสัตวปาในจังหวัดพิษณุโลก  

สวนอทุยาน จำนวน 4 แหง สวนอนุรักษสัตวปา จำนวน 6 แหง 

อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยงและภูทอง 

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง หนวยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสตัวปาภูขัด 

อุทยานแหงชาติน้ำตกชาติตระการ เขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประด ู

อุทยานแหงชาติแกงเจ็ดแคว  เขตหามลาสัตวปาถ้ำผาทาผล 

เขตหามลาสัตวปาเขาพนมทอง 

ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาพิษณุโลก 

ที่มา :  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 
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สถิติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟนฟพ้ืูนท่ีปาไมจังหวัดพิษณุโลก ระหวางป พ.ศ. 2562 - 2564 

การจำหนายไมจากสวนปาเพื่อเศรษฐกิจ  

รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ปริมาตรไมทอนที่ทำออก (ลบ.ม.) 4,178.16 4,150.19 4,287.37 

ปริมาตรไมทอนที่สงไปแปรรูป (ลบ.ม.) 400.93 577.77 327.95 

ปริมาตรที่จำหนายได (ลบ.ม.) 3,777.23 3,572.42 3,959.42 

มูลคาที่จำหนายได (บาท) 29,900,764.00 25,315,933.70 30,762,394.00 
ที่มา: องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก 

 

มูลคาไมยืนตนจากสวนปาเพื่อเศรษฐกิจ 

รายการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

เนื้อท่ี (ไร.) 35,561 35,561 35,561 

ปริมาตรไมที่ประเมินได (ลบ.ม.) 90,000.00 93,000.00 96,000.00 

มูลคาไมท่ีประเมินได (บาท) 450,000,000 465,000,000 480,000,000 
ที่มา: องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก 

 

การสงเสริมเกษตรปลูกไมเศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง  

การสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จำนวนเกษตรกรปลูกใหม (ราย) 17 - - 

เนื้อท่ีปลูกใหม  (ไร) 320 - - 

เงินสงเสริมที่จายใหเกษตรกร (บาท) 800,000.00 160,000.00 160,000.00 
ที่มา: องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก 

       * จายเงนิสงเสริมตอเน่ือง 3 ป   ปที่1  2,500 บาท/ไร    ปที่2  500 บาท/ไร    ปที่3  500 บาท/ไร   โดยงบประมาณอุดหนุนจากรฐับาล 
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 ดินและการใชที่ดิน  

 ดิน 

 ลักษณะดินโดยทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก จำแนกไดดังนี ้

 1. ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้ำพัดตะกอนมาทับถม ปรากฏอยูบริเวณสองฝงแมน้ำ

นาน และแมน้ำยม เขตอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุม และอำเภอบางระกำ 

 2. ดินรวนกึ่งปนทราย ปรากฏอยูบริเวณตอนเหนือของอำเภอพรหมพิราม และทางทิศ

ตะวันออกของอำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุม 

 3. ดินลูกรังปน ปรากฏทางทิศตะวันออกของอำเภอพรหมพิราม ทางทิศตะวันตกและทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของอำเภอบางกระทุม 

 4. ดินรวนและดินทรายที่มีการระบายน้ำไดดี ปรากฏอยูในอำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง                  

อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุม และอำเภอเนินมะปราง 

 5. ดินเหนียวและดินรวนที่มีการระบายน้ำไดดี เนื้อดินปนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดหรือ

หยาบปานกลางอยูในชั้นดินลาง สวนใหญใชปลูกพืชไรภายในเขตท่ีราบของหุบเขาทรัพยไพรวัลย อำเภอวังทอง 

อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย และตอนเหนือของอำเภอวัดโบสถ 

 6. ดินที่มีหินปูนและเปนดินตื้น พบกระจายอยูในเขตอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย 

และอำเภอวังทอง 

 7. ดินที่เกิดตามที่สูงชัน เปนดินตื้นที่มีหินปูนอยูมาก พบกระจายทั่วไปตามเขตภูเขาสูงและ          

ที่ราบสูง  ในเขตอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง 

โดยเปนหินที่มีปาไมปกคลุม 

 แหลงน้ำ  

แหลงน้ำธรรมชาติ มีแมน้ำสายหลักสำคัญ 4 สาย คือ แมน้ำนาน แมน้ำแควนอย แมน้ำวังทอง           

และแมน้ำยม ซึ่งไหลผานพื้นที่การเกษตรสำคัญในอำเภอตางๆ อยางทั่วถึง รวมทั้งมีแหลงน้ำธรรมชาติขนาด

เล็ก เชน หวย หนอง คลอง บึง โดยมีแมน้ำ หวยลำธาร คลอง จำนวน 355 สาย หนอง บึงธรรมชาติ จำนวน 

157 แหง มีแมน้ำ หวยลำธาร คลองท่ีสามารถใชในฤดูแลง จำนวน 101 สาย และมีหนองบึงท่ีสามารถใชในฤดู

แลงจำนวน 24 แหง 

แหลงน้ำชลประทาน 

1) โครงการชลประทานขนาดใหญ: มี 4 แหง คือ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายช ุมพล  

โครงการฯเขื่อนนเรศวร และโครงการฯเขื ่อนแควนอยบำรุงแดน และ โครงการสงน้ำฯยม-นาน สำหรับ

โครงการฯพลายชุมพล มีพ้ืนที่ไดรับประโยชนในเขตจังหวัดพิษณโุลก 185,584 ไร และโครงการฯเข่ือนนเรศวร 

มีพื ้นที่ไดรับประโยชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก 91,000 ไร โครงการฯเขื่อนแควนอยบำรุงแดน มีพื ้นที ่รับ

ประโยชนประมาณ 155,166 ไร และโครงการสงน้ำและบำรุงรักษายมนาน มีพ้ืนท่ีรับประโยชนในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลกประมาณ 190,952 ไร รวมมีพื้นที่ไดรับประโยชนโครงการชลประทานขนาดใหญ  622,602 ไร  
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  โครงการชลประทานขนาดใหญไดดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถใชประโยชนในพื้นที่

เพื่อทำการเกษตรอยางสมบูรณ ซึ่งอยูในเขตจัดรูปที ่ด ิน 5 อำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม      

อำเภอบางกระทุม อำเภอบางระกำ และอำเภอวัดโบสถ  รวม 22 ตำบล  ไดรับประโยชนจากการจัดรูปที่ดิน

และการสงน้ำเพ่ือการเกษตรรวม  17,920 ครัวเรือน 

2) โครงการชลประทานขนาดกลาง รวม 9 โครงการ : มพีื้นท่ีชลประทาน  101,500 ไร 

3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 137 แหง : มีพ้ืนที่ชลประทาน 193,085 ไร 

4) โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา รวม 100 สถานี : บริการเกษตรกรในชวงฤดูแลง หรือชวงที่เกษตรกร

ตองการน้ำในชวงฝนทิ้งชวงเพ่ือทำการเกษตร มีพ้ืนที่ไดรับประโยชน 153,641 ไร 

 การพัฒนาแหลงน้ำชลประทานจังหวัดพิษณุโลกสามารถครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั ้งสิ้น  

1,070,928 ไร หรือรอยละ 35 ของพื้นที่การเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก สำหรับพื้นที่การเกษตรสวนที่เหลือที่

ยังไมมีการจัดระบบชลประทาน จะเปนพื้นที่เขตอาศัยน้ำฝนทำการเกษตรและในฤดูแลงเกษตรกรตองอาศัย

แหลงน้ำอื่น เชน แหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำที่สรางขึ้นในระดับไรนา และบอน้ำบาดาล 

แหลงน้ำบาดาล 

 แหลงน้ำบาดาลแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ธุรกิจ  อุปโภคหรือบริโภค และเกษตรกรรม 

ประเภทธุรกิจ ไดแก  

  1) การใชน้ำบาดาลเปนวัตถุดิบ หรือใช ในกระบวนการผลิตสินคาของโรงงานอุตสาหกรรม           

นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม 

  2) การใชน้ำบาดาลเพื่อเปนน้ำดื่มหรือน้ำใชในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขต

อุตสาหกรรม รวมทั้งการใชน้ำบาดาลในที่พักอาศัย หรือหอพักคนงานของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

   3) การใชน้ำบาดาลในโรงแรม ศูนยอบรมของเอกชน โรงภาพยนตร สถานอาบอบนวด ศูนยการคา 

รานคา ตลาด รานอาหารหรือภัตตาคาร สถานีบริการพลังงานเชื้อเพลิง สถานบริการ ลางทำความสะอาด

รถยนต อาคารพาณิชย สำนักงาน หองแสดงสินคา โรงพยาบาลของเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน สนาม

กีฬาของเอกชน สนามกอลฟ สวนสัตว สวนสนุก หรือสถานประกอบการอ่ืนในลักษณะทำนองเดียวกัน 

   4) การใชน้ำบาดาลในตึกแถวหรือเรือนแถวที่ใชประกอบธุรกิจ อาคารชุด อพารทเมนทแมนชั่น 

แฟลต หอพัก บานเชา หรือหองเชา และกิจการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

  5) การใชน้ำบาดาลในสถานที ่กอสรางหมูบานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม หรือในสถานที่       

ประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ รวมทั้งท่ีพักคนงาน 

ประเภทอุปโภคหรือบริโภค ไดแก 

  1) การใชน้ำบาดาลเพ่ือเปนน้ำดื่มหรือน้ำใชภายในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย รวมทั้ง 

หมูบานจัดสรร ที่ดินจัดสรรเพื่อพักอาศัย ตึกแถวหรือเรือนแถวสำหรับพักอาศัยอยางเดียว และกิจการอ่ืน     

ในลักษณะเดียวกัน 

  2) การใชน้ำบาดาลในสถานที่ราชการ หนวยงานของรัฐ โรงพยาบาลของรฐั สถานพยาบาลของรัฐ 

สนามกีฬาของรัฐ สถาบันการศกึษา หรือศาสนสถาน มูลนิธิ และกิจการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
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  3) การใชน้ำบาดาลเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบริการชุมชนสำหรบัอุปโภค

หรือบริโภค 

 4) การใชน้ำบาดาลเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององคกรปกครองสวนทองถิน่เพ่ือบริการชุมชน

สำหรับอุปโภคหรือบริโภค 

การใชน้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม ไดแก 

  1) การใชน้ำบาดาลเพ่ือการเพาะปลูก ท้ังนี ้ใหรวมถึงท่ีดินจัดสรรเพ่ือสวนเกษตร 

            2) การใชน้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว 

 จากสถิติจำนวนบอน้ำบาดาลแยกรายประเภทในแตละอำเภอ พบวา จังหวัดพิษณุโลก มีการใชน้ำ

บาดาลเพื่อการเกษตรมากที่สุด 743 บอ รองลงมา ไดแก เพื่อการทำธุรกิจ และอุปโภค จำนวน 452 และ 341 

ตามลำดับ 

 ขยะ  

  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563  

จังหวัดพิษณุโลก 
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 มลพิษ 

 การเกิดเหตุไฟไหมในป 2562 เกิดไฟไหม ท้ังส้ิน จำนวน 401 แหง เสียหาย 9,088.20 ไร และป 2563 

เกดิไฟไหม ทั้งส้ินจำนวน 596 แหง เสียหาย 8,912.10 ไร เมื่อเปรียบเทียบกันแลว 

- ป 2562 พื้นที่ปา เกิดเหตุไฟไหมจำนวนแหงนอยกวา ป 2563 แตเกิดความเสียหายจำนวนไร

มากกวาป 2563  

- ป 2562 พื้นที่เกษตร เกิดเหตุไฟไหมจำนวนแหงและความเสียหายนอยกวา ป 2563  

- ป 2562 พื้นที่ริมทางกลวง เกิดเหตุไฟไหมจำนวนแหงและความเสียหายมากกวา ป 2563  

- ป 2562 พื้นที่ชุมชนเมือง เกิดเหตุไฟไหมมากกวาป 2563 แตไมเกิดความเสียหาย   
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แผนภูมิแสดงสถานการณฝนุละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

สะสมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 
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การจดัทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) ของจังหวัดพิษณุโลก ไดวิเคราะหจากปญหา 

ความเดือดรอน โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติรางแผนยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลกระยะ 5 ป ท้ังในระดับหัวหนา

สวนราชการ หัวหนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนำองคกรภาคเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก เมือ่วันที่ 18 

สงิหาคม 2564 และ 25 – 26 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และการประชุมเชิงปฏิบัตกิารกับ

ผมีูสวนไดสวนเสียในระดับอำเภอ ไดแก 

(1) หวัหนาหรือตัวแทนสวนงานตาง ๆ ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทน

เปนประธาน 

(2) ตัวแทนกลมุงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 

(3) ตวัแทนองคกรบริหารสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตำบล กำนัน ผูใหญบาน เปนตน  

(4) ภาคเอกชน ประชาชน ผเูขารวมโครงการ  

  เพื ่อสอบถามปญหาความตองการและโอกาสของพื้นที ่ตาง ๆ ผานหัวหนาหรือตัวแทน       

สวนงานตาง ๆ ระดับอำเภอ ตวัแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนทกุอำเภอในจังหวัด

พิษณุโลก สรุปสาระสำคัญได ดังนี้ 

  1 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภยัและภัยแลง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีความตองการ

พัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำสาธารณะเพื่อใหเปนแกมลิงขนาดใหญ โดยใชที่ดินสาธารณประโยชน 

เพื่อกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลงและแกไขปญหาน้ำทวมในชวงฤดูฝน และจัดทำแกมลิงขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอตางๆ 

รวมทั้งจัดทำคลองซอย เพื่อใหประชาชนสามารถสูบน้ำไปใชไดอยางสะดวกพื้นที่ที่จัดทำแกมลิงจะดำเนินการ

ในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน พรอมทั้งใหมีการนำน้ำใตดิน/น้ำซึม/น้ำซับมาใชประโยชน เพื่อบริการจัดหา

แหลงน้ำใหกับประชาชนเพื่อกักเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง และแกไขปญหาน้ำทวมในฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีการ

สรางเข่ือนปองกันตล่ิง เพ่ือสามารถปองกันอุทกภัยเขาสใูนเขตเมือง 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ยุทธศาสตร  

บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) และระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ- ใต (North – South Economic Corridor : NSEC) และเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด

กับเสนทางพัฒนา LIMEC : Luangprabang – Indochina – Mawlamyin   Economic Corridor) ประกอบ

กับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเปนตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ  ใหมีความพรอมเพื่อรองรับ

ตลาดการแขงขันที่มีขนาดใหญขึ้น และยกระดับรายได และพฒันาการคา การทองเที่ยว และบริการของจังหวัด 

 3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที ่ทำการเกษตรเปนหลัก 

โดยเฉพาะพืชไร ไดแก ขาวโพด มันสำปะหลัง และถั่วเหลือง สวนการทำนามีทั้งนาป และนาปรัง โดยจะทำ   

ในลักษณะนาดำ ดังน้ัน การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือเพิ่มผลิตผลิตทางการเกษตร จึงเปนส่ิงสำคัญเพราะจะสามารถ

เพิ่มรายได ใหแกเกษตรกรรวมทั้งสามารถบริหารจัดการการผลิต ที่เก่ียวของกับสินคาเกษตร ใหเกิดความปลอดภัย

3.3 ประเด็นปญหาความตองการเชิงพ้ืนท่ี 
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แกผูบริโภค มีแหลงน้ำ เพื่อใชในการเกษตรกรรม มีพื้นที่เกษตรกรรมไดประโยชนสูงสุด และผลผลิตทางการ

เกษตรมีคุณภาพ 

4. การส งเสร ิมและพัฒนาแหลงทองเที ่ยวเช ิงธรรมชาติและเช ิงประวัต ิศาสตร           

จังหวัดพิษณุโลกมีแหลงทองเที่ยวที่เปนทั้งแหลงทองเที่ยงเชิงประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    

และแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติอยูเปนจำนวนมากซึ่งเชื่อมโยงกับในกลุมจังหวัด ซึ่งควรพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเพื่อบริการนักทองเที่ยว และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม รวมถึงควรดำเนินการประชาสัมพันธ เพื่อให

นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมในอันที่จะเปนการสรางงาน สรางรายได ใหแกประชาชนในพ้ืนที่ ตอไป 

5. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะสวนใหญเปน

ปาเบญจพรรณ ผสมปาดิบแลง ไมที่สำคัญไดแก ไมสัก ไมประดู ไมแดง ไมเต็ง ไมรัง ฯลฯ  มีอุทยานแหงชาติ

ทั้งหมด  5 แหง คือ อุทยานแหงชาติ ทุงแสลงหลวง ภูหินรองกลา น้ำตกชาติตระการ ภูสอยดาว แกงเจ็ดแคว  

เขตรักษาพันธุสัตวปา 2 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาภูเมี่ยง-ภูทอง-ภูขัด เขตหามลาสัตวปา 3 แหง คือถ้ำผาทาพล  

(อ.เนินมะปราง) เขานอย-เขาประดู (อ.วัดโบสถ) หนองน้ำขาว (อ.บางระกำ)  สภาพปาในปจจุบันมีการปลูกไม

สัก-ประดู –ยาง ยางพารา ไผ ยูคาลิปตัส ในที่ดินของเอกชนเปนจำนวนมาก ไดตัดไปใชสอยและจำหนายเปน

จำนวนมาก แตก็ไดสงเสริมใหมีการปลูกทดแทน โดยไดรับการแจกจายกลาไมจากรัฐ สภาพปาไมในทองที่จึง

คอนขางสมบูรณ ควรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีพื้นที่สีเขียวที่ไดรับการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดการขยะแบบครบวงจร ปรมิาณขยะมูลฝอยในชุมชน

ลดลงและมีการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

  6. การเสริมสรางความเขมแข็งในสังคม จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดท่ีมีลักษณะภูมิประเทศ

แนวชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน จึงเปนพื้นที่เฝาระวังเปนพิเศษและรวมถึงพื้นที่ความมั่นคงชั้นใน 

ดังนั้น จึงจำเปนตองแกไขปญหาดวยการเตรียมความพรอมประชาชน การจัดระเบียบหมูบาน การพัฒนาอาชีพ

แกประชาชน เพื่อใหเกิดความสงบรมเย็นอยูในสภาวะ  สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ ซึ่งภารกิจหลักในการแกไข

ปญหาจะประกอบไปดวยการเสริมสรางความมั่นคงพื้นที่ชั้นในและชั้นนอก การแกไขปญหายาเสพติดและการ

จัดระเบียบสังคม และการแกไขปญหาผูสูงอายุและเด็กดอยโอกาส ประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพอยางเทาเทียมกันและเกิดความเขมแข็งในสังคม 

7. การพัฒนาจังหวัดใหเปนพื้นท่ีศูนยกลางบริการ ภาคเหนือตอนลาง 

 พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกใหเปนพื้นที ่ศ ูนยกลางบริการ ภาคเหนือตอนลาง อาทิเชน        

ดานการศึกษา ดานคมนาคมขนสง ดานการทองเที่ยว ดานสุขภาพ และดานวิชาการ โดยมุงเนนใหเปน

มาตรฐานสากลตอไป ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพและมีความพรอมสำหรับการลงทุน เปน Hub ของการ

บริการสี ่แยกอินโดจีน ทั ้งดานการศึกษา (Education Hub), สุขภาพ (Medical Hub) และสรางงาน/สราง

รายไดใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณโุลกและจังหวัดใกลเคียง 
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จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพการเปนศูนยกลางบริการหลาย ๆ ดาน ทั ้งทางดานการ

คมนาคมขนสง การบริการสุขภาพ การศึกษา การสงเสริมการทองเที่ยว และเปนศูนยรวมการบริหารราชการ

เขตภาคตางๆ รวมทั้ง การเปนเมืองท่ีจะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดาน แมสอด จังหวัดตาก และพัฒนา

ดานสากลดานอำเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ บริเวณดานภูด ูซึ่งมีความจำเปนที่จะตองดำเนินการตอไปอยาง

ตอเนื่อง โดยมผีลการดำเนินงานท่ีผานมาในชวงพื้นที่ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2562– 2564 สรุปสาระสำคัญได

ดังตอไปน้ี 

 1. ดานเศรษฐกิจ จากขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจแสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

จังหวัดพิษณุโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จังหวัดพิษณุโลกไดดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนสี่แยกอินโด

จีน พัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนสี่แยกอินโดจีน  พัฒนายกระดับสินคา OTOP เพิ่มชองทางทางการตลาด 

ยกระดับโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 2. ดานการเกษตร ดำเนินการสงเสริมพัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลคาเกษตรเชิงเศรษฐกิจ ในทุกมิติทั้งใน

ดานการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูที่สามารถนำไปใชในการผลิตสินคา สามารถคาดการณความ

ตองการของตลาด เพื่อลดตนทุนการผลิตและปองกันปญหาสินคาลนตลาด ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ สงเสริม

การวิจัยและพัฒนาสินคาเกษตรใหมีความโดดเดน โดยสินคาที่ไดรับการพัฒนาและประชาชนทั่วไปรูจัก คือ 

“ทุเรียนหลงรักไทย” อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  “ไกดำแปรรูปบานเซิงหวาย” อำเภอพรหมพิราม 

“หมาบางแกว” อำเภอบางระกำ “กลวยแปรรูป” อำเภอบางกระทุม “ไกชนเหลืองหางขาว” อำเภอเมืองพิษณุโลก 

ดานการสงเสริมสนับสนุนปจจัยการผลิตที่มีความสำคัญและจำเปนใหแกเกษตรกร เชน เมล็ด/กลาพันธุดี 

สนับสนนุพันธสัุตวน้ำ สัตวปก โค เปนตน ดานการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บรโิภค และดานการ

พัฒนาการตลาดทั้งภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด มีการจัดการมหกรรมแสดงและจำหนายสินคาเพ่ือ

กระตุนใหเกิดคูคาใหมและทำใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาดังกลาวครอบคลุมสินคาทาง

การเกษตรทุกประเภท ไดแก พืชเศรษฐกิจ การปศุสัตว การประมง และเกษตรอินทรีย  

 3. ดานการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกไดดำเนินการสงเสริม

การทองเที่ยว โดยไดดำเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวสำคัญๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมแหลง

ทองเที่ยวตางๆ ไดตลอดทั้งป เปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณอุทยานแหงชาติ ภูหินรองกลา 

บริเวณอุทยานแหงชาติน้ำตกชาติตระการ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง ใหมีสิ่งบริการและอำนวยความ

สะดวกแกนักทองเที่ยว งานประเพณีตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว การประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานส่ือ

ตางๆ รวมทั ้งการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที ่ยวและการบริการ การพัฒนาเสนทางคมนาคมเขาแหลง

ทองเที่ยว  

 4. ดานการสงเสริมความมั่นคง สังคมและสุขภาพ ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการดูแลผูสูงอายุดวยการ

พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยกำหนดใหภาคสวนที่เกี่ยวของมี

การดำเนินงานแบบบูรณาการรวมกันภายใตแนวคิด 4 องคประกอบ คือ สังคมดี สภาพแวดลอมดี การ

3.4 ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดในชวงที่ผานมา 
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ดำรงชีวิตดี และการไดรับบริการดูแลที ่ดี ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน และปญหายาเสพติด ใหการ

สนับสนุนการลาดตระเวรตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยงตอการลักลอบเขาเมืองและยาเสพติด จัดกิจกรรม

รณรงคตอตานยาเสพติด สรางจิตสำนึกใหกับประชาชน 

 5. ดานการพัฒนาเสนทางคมนาคม จังหวัดพิษณุโลกไดดำเนินการพัฒนาเสนทางคมนาคมหลาย

เสนทาง เชน เสนทางเพื่อการขนสงสินคาการเกษตร ตามเสนทางสายรอง ดำเนินการโดยองคการบริหารสวน

จังหวัดพิษณุโลก และแขวงทางหลวงชนบท จำนวน 42 สายทาง เพื่อใชเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกับถนนสาย

หลักทั้งสาย 12,11 และสาย 117 นอกจากนั้นแลว กรมทางหลวงยังไดดำเนินการพัฒนาเสนทางคมนาคมสาย

หลัก ค ือสาย 12 ตอนว ังทอง – หล มสัก เสร ็จเร ียบร อยแลว โดยไดขยายเสนทางจาก 2 ช องทาง                 

เปน 4 ชองทาง เพื ่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการสัญจรไปมาและการขนสงสินคาตางๆ ซึ ่งใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  จังหวัดพิษณโุลก ไดดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเสนทางสายหลักและเสนทาง

สายรองเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในการคมนาคม ทั้งการขนสงสินคาทางการเกษตร และสนับสนุนการเปน

เสนทางทองเท่ียวของจังหวัด 

 6. ดานการอนุรักษพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการสรางจิตสำนึกแกราษฎรใน

การหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รวมกับภาครัฐ สำรวจความหลากหลายของพันธุไมและจัดทำฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในชุมชน อีกทั้งยัง

สนับสนุนการบริหารสิ่งแวดลอมชุมชนโดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยและน้ำเสีย  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่

ถูกตองตามหลักวิชาการ สิ่งแวดลอมมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
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 การประเมินสภาพแวดลอมของจังหวัดพิษณุโลก (SWOT ANALYSIS) เมื่อพิจารณาจากขอมูลที่เก็บ

รวบรวมทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก ไดแก สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ ที่อาจสงผลตอการพัฒนา

ของจังหวัดพิษณุโลก ทำใหสามารถนำมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส    

และอุปสรรคของจังหวัดพษิณุโลก ดังนี ้

 
 

จุดแข็ง(Strength : S) 

1. จังหวัดพิษณุโลกเปนที่ตั ้งของจุดตัดระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต(NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก(EWEC) ซึ่งเปน 4 แยกเศรษฐกิจที่มีความพรอมตอการพัฒนาเชื่อมโยงดานการคาและ

บริการกับจังหวัด กลุมจังหวดั ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและนานาชาติ โดยมีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยง

พื ้นที ่เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ และเสนทางตามแนว NSEC มีจีนตอนใต เมียนมาร ลาว ไทย            

และ EWEC มีเวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมาร 

2. จังหวัดพิษณุโลกมีแหลงทองเที ่ยว 3 ธรรม ที ่ม ีศักยภาพในการจัดการทองเที ่ยวรองรับ

นักทองเที่ยวภายในประเทศและเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนำ้โขงและนานาชาติ ไดแก 

การทองเที่ยวเชิงธรรมะ มีพระพุทธรูปและปูชนียสถานที่สำคัญและมีพระเกจิเปนที่เคารพนับถือ การทองเที่ยว

                                         

 จุดแข็ง(Strength : S)

1. เป็นทีตงัของจุดตดัระเบียงเศรษฐกิจ

2. มีแหล่งท่องเทยีว 3 ธรรม ทีมีศกัยภาพ

3. ไดรั้บประกาศเป็น Mice City

4. ไดใ้บประกาศเป็น”เขตส่งเสริมเมืองอจัฉริยะ(Smart City)

5. จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนยก์ลางการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

6. เป็นศูนยก์ลางการสาธารณสุขภาคเหนือตอนล่าง

7. มีผลผลิตทางการเกษตรสําคญั  

8. มีแหล่งนาํ/แหล่งนาํชลประทานขนาดใหญ่ 

จุดอ่อน(Weakness: W)
1.การขยายตวัของพืนทีเมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม

2. ขาดการจดัตงัศูนยเ์พือรองรับการพฒันาดา้นการคา้ ฯ

3. จุดประชาสัมพนัธ์ท่องเทียวมีไม่เพียงพอ

4. เกษตรกรบางส่วนไม่มีทีดินทาํกินเป็นของตนเอง

5. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติฯ

6. มีการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ

 7. สถานการณ์โควดิ 19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวและเศรษฐกิจ

โอกาส (Opportunities: O)
1. การเชือมโยงเครือข่ายคมนาคมให้ทวัถึงตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

 2. การสร้างรถไฟความเร็วสูง

3. นโยบายการส่งเสริมให้จงัหวดัเป็น MiceCity 
4. การกาํหนดแนวทางการพฒันาเมืองอจัฉริยะ(Smart City)
5. การเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้6. ความสัมพนัธ์และความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ

7.รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และการจดัการป่าไม้

8.รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเทียว

อุปสรรค (Threat: T)
1. นโยบายการเปิดการคา้เสรี

2. กลุ่มประเทศเพือนบา้น กลุ่มจงัหวดั จงัหวดัมีศกัยภาพการท่องเทยีวมากขึน

3. ขาดการผลกัดนัและความร่วมมือในการพฒันาเป็นศูนยก์ารแพทย ์Medical 
Hub และการบริหารแพทยแ์ผนไทย ความงามและสมุนไพร

4. สถานการณ์โควดิ 19 ทวัโลก ส่งผลกระทบต่อจงัหวดัพิษณุโลก

5. การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร

6. ภยัธรรมชาติมีแนวโนม้รุนแรงขึน ส่งผลกระทบต่อจงัหวดัพิษณุโลก

SWOT Analysis

4. ประเด็นการพัฒนา 

4.1 บทวิเคราะห 
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เชิงวัฒนธรรม มีประเพณี ศาลสมเด็จพระนเรศวร ผลิตภัณฑพื้นบานที่มีชื่อเสียง เชน ผาลายดอกปบ ผาทอ

มัดหมี่ลายชอมะปราง มีการอนุรักษการเลี้ยงสัตวอัตลักษณ ไดแก สุนัขบางแกว ไกเหลืองหางขาว และการ

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ มีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติทงุแสลงหลวง    ลำน้ำเข็ก ภูลมโล เปนตน  

3. ไดรับประกาศเปน Mice City โดยเปนศูนยกลางดานการประชุม ดานจัดนิทรรศการ และดานการ

ทองเที่ยว เปนแหงเดยีวในภาคเหนือตอนลาง   

4. ปลายป 2563 จังหวัดพิษณุโลกไดใบประกาศเปน”เขตสงเสริมเมืองอัจฉริยะ(Smart City)         

ถาไดรับประกาศเปนเมืองอัจฉริยะจะไดรับสิทธิพิเศษจาก BOI การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล เปนตน 

ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ดาน มี Smart Environment, Smart Living,Smart People, Smart 

Governance,Smart Economy,Smart Mobility,Smart Energy โดยจังหวัดพิษณุโลกไดสมัครเปนเมือง

อัจฉริยะใน 2 ดาน คอื สิ่งแวดลอม (Smart Environment)และ การบริหารจัดการ (Smart Governance) 

5. จังหวัดพิษณโุลกเปนศูนยกลางการศึกษาภาคเหนือตอนลาง มีมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่พิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช สามารถรองรับ

นักศึกษาในภาคเหนือตอนลางไดและผลิตบุคลากรมาเปนกำลังสำคัญใหจังหวัดพิษณุโลกปละ 13,500 ราย  

6. จังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการสาธารณสุขภาคเหนือตอนลาง มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง 

โรงพยาบาลชุมชน 8 แหง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวร โรงพยาบาล

กองบิน 46 โรงพยาบาลเอกชน 6 แหง (โรงพยาบาลพิษณุเวช มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรโดย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และพัฒนา

จังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองสมุนไพร 

7. มีผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออยโรงงาน สับปะรด 

มะมวง เชื่อมโยงไปสูธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป โดยไดมีการขึ้นทะเบียนกลวยตากเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและจะขึ้นทะเบียนผลผลิตทางการเกษตร

อีก 7 ชนิด 

8. มีแหลงน้ำตามธรรมชาติสายหลัก แหลงน้ำชลประทานขนาดใหญและการบริหารจัดการน้ำท่ีสงผล

ตอพื้นทีป่าไม ทรัพยากรดินยังคงมีธาตุอาหารที่สมบูรณ และการเกษตรในพื้นที่  

จุดออน(Weakness: W) 

1.การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ 

สงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองโดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 

การใหบริการขนสงมวลชนสาธารณะที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง การจราจรติดขัด การสิ้นเปลือง

พลังงาน การใหบริการสาธารณูปโภคไมทั่วถึง ปญหาความปลอดภัย การเติบโตของชมุชนที่รุกล้ำพ้ืนที่เกษตรที่

อุดมสมบูรณ   

2. ขาดการจัดตั้งศูนยเพ่ือรองรับการพัฒนาดานการคา การประสานงานเครือขายประเทศคคูาที่มีศักยภาพ 



หนา | 56 

 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

3. จุดประชาสัมพันธทองเท่ียวมีไมเพียงพอ จุดแลนดมารคในสถานที่ทองเท่ียวที่สำคัญของจังหวัดไมโดดเดน 

4. เกษตรกรบางสวนไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง ขาดแคลนแรงงานเกษตร ขาดการประยุกตใช

นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินคาเกษตร และเกษตรกรมีการใชสารเคมีในการเกษตรเพื่อการผลิตที ่ไม

ถูกตอง/ถูกวิธี 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมีระบบปองกันที่ไมครอบคลุม มีการบุก

รุกปา พื้นที่ไดรับผลกระทบ ขาดการปองกัน ทำใหประชาชนไดรับความเสียหาย 

6. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสสูังคมผูสูงอายุ สงผลใหประชากรวัยแรงงานลดลง เปน

การลดประสิทธิภาพในการผลิตของจังหวัด 

7. สถานการณโควิด 19 ของจังหวัดพิษณโุลกสงผลกระทบตอการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 

โอกาส (Opportunities: O) 

1. การเชื ่อมโยงเครือขายคมนาคมใหทั ่วถึงตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

ตลอดจนเสนทางเศรษฐกิจอ่ืนท่ีเชื่อมโยงกับจังหวัดพิษณุโลก  

2. การสรางรถไฟความเร็วสูง และระบบรางคู กรุงเทพ-สายเหนือ ชวยสรางโอกาสในการขนสง

นักทองเท่ียว ผูเดินทาง พัสดุสิ่งของ และการคาแกจังหวัดพิษณุโลก 

3. นโยบายการสงเสรมิใหจังหวัดเปน MiceCity  

4. ยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

5. การเปนศูนยกลางการกระจายสินคาทำใหเกิดการเชื่อมโยงสินคาสชูายแดนไดในอนาคต 

6. ความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานผานความสัมพันธเมืองพี่เมือง

นองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศมีแนวโนมดีขึ้น  

7.รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษและการจัดการปาไมอยางชัดเจน และการสงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทน Bio Energy 

8.รฐับาลมีนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณโควิด 19 

อุปสรรค (Threat: T) 

1. นโยบายการเปดการคาเสรีอาจสงผลกระทบตอสินคาเกษตรทั้งการบริโภคในจังหวัดและการ

สงออกไปตลาดตางประเทศ 

2. กลมุประเทศเพ่ือนบาน กลมุจังหวัด จังหวัดมีศักยภาพการทองเท่ียวมากขึ้น 

3. ขาดการผลักดันและความรวมมือในการสงเสริมอยางตอเนื่องในการพัฒนาเปนศูนยการแพทย 

Medical Hubและการบริหารแพทยแผนไทย ความงามและสมนุไพร 

4. สถานการณโควิด 19 ทั่วโลก สงผลกระทบตอจังหวัดพิษณุโลก 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตภาคเกษตร 

6. ภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงขึ้น สงผลกระทบตอจังหวัดพิษณุโลก 
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การวิเคราะห Tows Matrix ของจังหวัดพิษณุโลก 

 ใชวิธีTows Matrix จับคูระหวางสภาพแวดลอมภายในกับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก จุดแข็ง -

จุดออน กับ โอกาส - อุปสรรค แลววิเคราะหวาจังหวัดพิษณโุลก ควรมีกลยุทธในการพัฒนาอยางไรใหเหมาะสม

กับสภาพพื้นท่ี โดยมีผลการวิเคราะหกำหนดกลยุทธในการพัฒนา ไดดังน้ี 

ทิศทางเชิงรุก(S-O Strategy) 

จุดแข็ง(S) โอกาส(O) 

1. จังหวัดพิษณุโลกเปนที่ตั ้งของจุดตัดระเบียงเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต(NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

(EWEC) ซึ ่งเปน 4 แยกเศรษฐกิจที ่ม ีความพรอมตอการ

พัฒนาเชื ่อมโยงดานการคาและบริการกับจังหวัด กลุม

จังหวัด ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและนานาชาติ โดย

มีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงพื ้นที่เศรษฐกิจภาคกลางของ

ประเทศ และเสนทางตามแนว NSEC มีจีนตอนใต เมียนมา 

ลาว ไทย และ EWEC มีเวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมาร   

2. จังหวัดพิษณุโลกมีแหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ที่มีศกัยภาพ

ในการจัดการทองเที่ยวรองรับนักทองเที่ยวภายในประเทศ

และเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ

โขงและนานาชาติ ไดแก  การทองเที ่ยวเช ิงธรรมะ มี

พระพุทธรูปและปูชนียสถานที่สำคัญและมีพระเกจิเปนท่ี

เคารพนับถือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณี ศาล

สมเด็จพระนเรศวร ผลิตภัณฑพื้นบานที่ม ีชื ่อเสียง เชน 

ผาลายดอกปบ ผาทอมัดหมี่ลายชอมะปราง มีการอนุรักษ

การเลี้ยงสัตวอัตลักษณ ไดแก สุนัขบางแกว ไกเหลืองหางขาว 

และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  ลำน้ำเข็ก ภูลมโล เปนตน  

3. ไดรับประกาศเปน Mice City โดยเปนศูนยกลางดาน

การประชุม ดานจัดนิทรรศการ และดานการทองเที่ยว เปน

แหงเดียวในภาคเหนือตอนลาง   

4. ปลายป 2563 จังหวัดพิษณุโลกไดใบประกาศเปน”เขต

สงเสริมเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ถาไดรับประกาศเปน

เมืองอัจฉริยะจะไดรับสิทธ ิพ ิเศษจาก BOI การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล เปนตน ลักษณะของการพัฒนา

เมืองอ ัจฉร ิยะ 7 ด าน ม ี Smart Environment, Smart 

Living,Smart People, Smart Governance,Smart 

Economy,Smart Mobility,Smart Energy โ ด ยจ ั งห วัด

พิษณ ุโลกได สม ัครเป นเม ืองอ ัจฉร ิยะใน 2 ด าน คือ 

1. การเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมใหทั่วถึงตามเสนทาง

ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ตลอดจนเสนทาง

เศรษฐกิจอ่ืนที่เช่ือมโยงกับจังหวัดพิษณุโลก  

2. การสรางรถไฟความเร็วสูง และระบบรางคู กรุงเทพ-

สายเหนือ ชวยสรางโอกาสในการขนสงนักทองเที ่ยว ผู

เดินทาง พัสดุสิง่ของ และการคาแกจังหวัดพิษณุโลก 

3. นโยบายการสงเสริมใหจังหวัดเปน MiceCity  

4. ยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดแนว

ทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

5. การเปนศูนยกลางการกระจายสินคาทำใหเกิดการ

เช่ือมโยงสินคาสูชายแดนไดในอนาคต 

6. ความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบานผานความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองทั้งใน

ระดับทองถ่ินและระดับประเทศมีแนวโนมดีขึ้น  

7.รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษและการจัดการปาไม

อยางชัดเจน และการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน Bio 

Energy 

8.รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟู

เศรษฐกิจภายหลังสถานการณโควิด 19 
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จุดแข็ง(S) โอกาส(O) 

สิ่งแวดลอม (Smart Environment)และการบริหารจัดการ 

(Smart Governance) 

5. จังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการศึกษาภาคเหนือ

ตอนลาง มีมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่

พ ิษณุโลก มหาวิทยาล ัยพิษณุโลก มหาวิทยาล ัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิร ินธร

พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย

สงฆพุทธชินราช สามารถรองรับนักศึกษาในภาคเหนือ

ตอนลางไดและผลิตบุคลากรมาเปนกำลังสำคัญใหจังหวัด

พิษณุโลกปละ 13,500 ราย  

6. จ ังหว ัดพิษณุโลกเป นศูนยกลางการสาธารณสุข

ภาคเหนือตอนลาง มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาล

ชุมชน 8 แหง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาล

คายสมเด็จพระนเรศวร โรงพยาบาลกองบิน 46 โรงพยาบาล

เอกชน 6 แหง (โรงพยาบาลพิษณุเวช มีการเตรียมความ

พรอมของบุคลากรโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธ

ชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณโุลก 

และพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองสมุนไพร 

7. มีผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ไดแก ขาว ขาวโพด

เลี ้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออยโรงงาน สับปะรด มะมวง 

เชื ่อมโยงไปสูธุรกิจทองเที ่ยวเชิงเกษตร และการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดย

ไดมีการขึ้นทะเบียนกลวยตากเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรและ

จะข้ึนทะเบียนผลผลิตทางการเกษตรอีก ๗ ชนิด 

8. มีแหลงน้ำตามธรรมชาติสายหลัก แหลงน้ำชลประทาน

ขนาดใหญและการบริหารจัดการน้ำที่สงผลตอพื้นที่ปาไม 

ทรพัยากรดินยังคงมีธาตุอาหารที่สมบูรณ และการเกษตรใน

พื้นท่ี  
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กลยุทธเชิงรุก 

- ผลักดันใหจังหวัดเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคมนาคมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

- ผลักดันใหจังหวัดเปนศูนยกลางการประชุม การทองเที่ยว และจัดนิทรรศการ ในพื้นทีระเบียง  

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

- ยกระดับการทองเที่ยวจังหวัดสูระดับนานาชาติ โดยพัฒนาและสนับสนุนใหจังหวัดพิษณุโลกเปน

เมืองสรางสรรค 

- ยกระดับการพัฒนาการเกษตรใหเปนระบบ ตั้งแตการผลิตที่เพิ่มปริมาณ มีคุณภาพ การแปรรูปที่

เพ่ิมมูลคา และการตลาดท่ีครบวงจร 

- ขยายพื้นที่ระบบชลประทานใหสามารถรองรับการเกษตร เชน การจัดทำคลองไสไกเพื่อดึงน้ำไปใช

ใหทั่วถึง 

- ผลักดันใหจังหวัดเปนศูนยกลางการแพทย และการแพทยแผนไทย ความงามและสมุนไพรใน

ภาคเหนอืตอนลาง และรองรบัในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

- ผลักดันใหจังหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาในภาคเหนือตอนลาง และรองรับในพื ้นที ่ระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

 

ทิศทางเชิงปองกัน (S-T Strategy) 

จุดแข็ง(S) อุปสรรค (Threat: T) 

1. จังหวัดพิษณุโลกเปนที่ตั ้งของจุดตัดระเบียงเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต(NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

(EWEC) ซึ ่งเปน 4 แยกเศรษฐกิจที ่ม ีความพรอมตอการ

พัฒนาเชื ่อมโยงดานการคาและบริการกับจังหวัด กลุม

จังหวัด ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและนานาชาติ โดย

มีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงพื ้นที่เศรษฐกิจภาคกลางของ

ประเทศ และเสนทางตามแนว NSEC มีจีนตอนใต เมียนมา 

ลาว ไทย และ EWEC มีเวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมาร   

2. จังหวัดพิษณุโลกมีแหลงทองเท่ียว 3 ธรรม ที่มีศักยภาพ

ในการจัดการทองเที่ยวรองรับนักทองเที่ยวภายในประเทศ

และเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ

โขงและนานาชาติ ไดแก  การทองเที ่ยวเช ิงธรรมะ มี

พระพุทธรูปและปูชนียสถานที่สำคัญและมีพระเกจิเปนท่ี

เคารพนับถือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณี ศาล

สมเด็จพระนเรศวร ผลิตภัณฑพื้นบานที่ม ีชื ่อเสียง เชน 

ผาลายดอกปบ ผาทอมัดหมี่ลายชอมะปราง มีการอนุรักษ

การเลี้ยงสัตวอัตลักษณ ไดแก สุนัขบางแกว ไกเหลืองหาง

ขาว และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีอุทยานแหงชาติภูหิน

รองกลา อุทยานแหงชาติทงุแสลงหลวง  ลำน้ำเข็ก ภูลมโล เปนตน  

1. นโยบายการเปดการคาเสรีอาจสงผลกระทบตอสินคา

เกษตรทั้งการบริโภคในจังหวัดและการสงออกไปตลาด

ตางประเทศ 

2. กลุมประเทศเพ่ือนบาน กลุมจังหวัด จังหวัดมีศักยภาพ

การทองเที่ยวมากขึ้น 

3. ขาดการผลักดันและความรวมมือในการสงเสริมอยาง

ตอเนื่องในการพัฒนาเปนศูนยการแพทย Medical Hub

และการบริหารแพทยแผนไทย ความงามและสมุนไพร 

4. สถานการณโควิด 19 ทั่วโลก สงผลกระทบตอจังหวัด

พิษณุโลก 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลติภาค

เกษตร 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

จุดแข็ง(S) อุปสรรค (Threat: T) 

3. ไดรับประกาศเปน Mice City โดยเปนศูนยกลางดาน

การประชุม ดานจัดนิทรรศการ และดานการทองเที่ยว เปน

แหงเดียวในภาคเหนือตอนลาง   

4. ปลายป 2563 จังหวัดพิษณุโลกไดใบประกาศเปน”เขต

สงเสริมเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ถาไดรับประกาศเปน

เมืองอัจฉริยะจะไดรับสิทธ ิพ ิเศษจาก BOI การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล เปนตน ลักษณะของการพัฒนา

เมืองอ ัจฉร ิยะ 7 ด าน ม ี Smart Environment, Smart 

Living,Smart People, Smart Governance,Smart 

Economy,Smart Mobility,Smart Energy โ ด ยจ ั งห วัด

พิษณ ุโลกไดสมัครเป นเม ืองอ ัจฉร ิยะใน 2 ด าน คือ 

สิ่งแวดลอม (Smart Environment) และการบริหารจัดการ 

(Smart Governance) 

5. จังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการศึกษาภาคเหนือ

ตอนลาง มีมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่

พิษณุโลก มหาว ิทยาลัยพิษณุโลก มหาว ิทยาล ัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิร ินธร

พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัย

สงฆพุทธชินราช สามารถรองรับนักศึกษาในภาคเหนือ

ตอนลางไดและผลิตบุคลากรมาเปนกำลังสำคัญใหจังหวัด

พิษณุโลกปละ 13,500 ราย 

6. จ ังหว ัดพิษณุโลกเป นศูนยกลางการสาธารณสุข

ภาคเหนือตอนลาง มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาล

ชุมชน 8 แหง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาล

คายสมเด็จพระนเรศวร โรงพยาบาลกองบิน 46 โรงพยาบาล

เอกชน 6 แหง (โรงพยาบาลพิษณุเวช มีการเตรียมความ

พรอมของบุคลากรโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธ

ชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก 

และพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองสมุนไพร 

7. มีผลผลิตทางการเกษตรสำคัญ ไดแก ขาว ขาวโพด

เลี ้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออยโรงงาน สับปะรด มะมวง 

เชื ่อมโยงไปสูธุรกิจทองเที ่ยวเชิงเกษตร และการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดย

ไดมีการขึ้นทะเบียนกลวยตากเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรและ

จะข้ึนทะเบียนผลผลิตทางการเกษตรอีก ๗ ชนิด 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

จุดแข็ง(S) อุปสรรค (Threat: T) 

8. มีแหลงน้ำตามธรรมชาติสายหลัก แหลงน้ำชลประทาน

ขนาดใหญและการบริหารจัดการน้ำที่สงผลตอพื้นที่ปาไม 

ทรพัยากรดินยังคงมีธาตุอาหารที่สมบูรณ และการเกษตรใน

พื้นท่ี  

 

กลยุทธเชิงปองกัน 

- เสริมสรางความรวมมือดานการคาและบริการ กับจังหวัด กลุมจังหวัด ที่ใชประโยชนจากระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC EWEC และ Limec ประเทศเพื ่อนบานและอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง โดยพัฒนาและ

สนับสนุนบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 

- พัฒนาการทองเท่ียวใหเชื่อมโยงกับจังหวัด กลุมจังหวัด ที่ใชประโยชนจากระเบียงเศรษฐกิจ NSEC 

และ EWEC ประเทศเพ่ือนบานและอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

- สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เขามาใชในภาคเกษตร การคาและบริการ และการทองเที่ยว 

- สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและปาไม 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต 

- พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหสามารถรองรับการพัฒนาในทุกดานของจังหวัด พัฒนาและ

สนับสนุนจังหวัดใหเปนเมืองแหงการเรียนร ูบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรม 

 

ทิศทางเชิงแกไข (W-O Strategy) 

จุดออน (W) โอกาส (O) 

1.การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมท่ี

ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอการจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองโดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

จากชุมชนและอุตสาหกรรม การใหบริการขนสงมวลชน

สาธารณะที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง การจราจร

ติดขัด การสิ้นเปลืองพลังงาน การใหบริการสาธารณูปโภค

ไมทั่วถึง ปญหาความปลอดภัย การเติบโตของชุมชนที่รุกล้ำ

พื้นท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ   

2. ขาดการจัดตั้งศูนยเพื่อรองรับการพัฒนาดานการคา 

การประสานงานเครือขายประเทศคคูาที่มีศักยภาพ 

3. จุดประชาสัมพันธทองเที่ยวมีไมเพียงพอ จุดแลนด

มารคในสถานที่ทองเท่ียวที่สำคัญของจังหวัดไมโดดเดน 

4. เกษตรกรบางสวนไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง ขาด

แคลนแรงงานเกษตร ขาดการประยุกตใชนวัตกรรมในการ

ผลิต แปรรูปสินคาเกษตร และเกษตรกรมีการใชสารเคมีใน

การเกษตรเพื่อการผลิตที่ไมถูกตอง/ถูกวิธี 

1. การเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมใหทั่วถึงตามเสนทาง

ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ตลอดจนเสนทาง

เศรษฐกิจอ่ืนที่เช่ือมโยงกับจังหวัดพิษณุโลก  

2. การสรางรถไฟความเร็วสูง และระบบรางคู กรุงเทพ-

สายเหนือ ช วยสรางโอกาสในการขนสงนักทองเที ่ยว            

ผูเดินทาง พัสดสุิ่งของ และการคาแกจังหวัดพิษณุโลก 

3. นโยบายการสงเสริมใหจังหวัดเปน MiceCity  

4. ยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดแนว

ทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

5. การเปนศูนยกลางการกระจายสินคาทำใหเกิดการ

เช่ือมโยงสินคาสูชายแดนไดในอนาคต 

6. ความส ัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบานผานความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองทั้งใน

ระดับทองถ่ินและระดับประเทศมีแนวโนมดีขึ้น  
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

จุดออน (W) โอกาส (O) 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยังมีระบบปองกันที่ไมครอบคลุม มีการบุกรุกปา พื้นที่ไดรับ

ผลกระทบ ขาดการปองกัน ทำใหประชาชนไดรับความ

เสียหาย 

6. มีการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ สงผลใหประชากรวัยแรงงานลดลง เปนการลด

ประสิทธิภาพในการผลิตของจังหวัด 

7. สถานการณโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลกสงผล

กระทบตอการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 

7.รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษและการจัดการปาไม

อยางชัดเจน และการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน Bio 

Energy 

8.รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟู

เศรษฐกิจภายหลังสถานการณโควิด 19 

 

 

กลยุทธเชิงแกไข 

- สงเสริมการพัฒนาเมืองโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการรองรับการขยายตัวของพื้นที่

เมือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน 

- ปรับปรุงการวางผังเมือง และการใชผังเมืองใหสอดคลองกับความเปนจริง 

- จัดตั้งศูนยประสานงานเพ่ือรองรับการคา การบริการ และการทองเท่ียว 

- สรางความมั่นคงและปลอดภัยโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

- ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 

ทิศทางเชิงรับ (W-T Strategy) 

จุดออน (W) อุปสรรค (T) 

1.การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมท่ี

ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอการจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองโดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

จากชุมชนและอุตสาหกรรม การใหบริการขนสงมวลชน

สาธารณะที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง การจราจร

ติดขัด การสิ้นเปลืองพลังงาน การใหบริการสาธารณูปโภค

ไมทั่วถึง ปญหาความปลอดภัย การเติบโตของชุมชนที่รุกล้ำ

พื้นท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ   

2. ขาดการจัดตั้งศูนยเพื่อรองรับการพัฒนาดานการคา 

การประสานงานเครือขายประเทศคคูาที่มีศักยภาพ 

3. จุดประชาสัมพันธทองเที ่ยวมีไมเพียงพอ จุดแลนด

มารคในสถานที่ทองเท่ียวที่สำคัญของจังหวัดไมโดดเดน 

4. เกษตรกรบางสวนไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง ขาด

แคลนแรงงานเกษตร ขาดการประยุกตใชนวัตกรรมในการผลิต 

1. นโยบายการเปดการคาเสรีอาจสงผลกระทบตอสินคา

เกษตรทั้งการบริโภคในจังหวัดและการสงออกไปตลาด

ตางประเทศ 

2. กลุมประเทศเพ่ือนบาน กลุมจังหวัด จังหวัดมีศักยภาพ

การทองเที่ยวมากขึ้น 

3. ขาดการผลักดันและความรวมมือในการสงเสริมอยาง

ตอเนื่องในการพัฒนาเปนศูนยการแพทย Medical Hub

และการบริหารแพทยแผนไทย ความงามและสมุนไพร 

4. สถานการณโควิด 19 ทั่วโลก สงผลกระทบตอจังหวัด

พิษณุโลก 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตภาค

เกษตร 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

จุดออน (W) อุปสรรค (T) 

แปรรูปสินคาเกษตร และเกษตรกรมีการใชสารเคมีใน

การเกษตรเพื่อการผลิตที่ไมถูกตอง/ถูกวิธี 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยังมีระบบปองกันที่ไมครอบคลุม มีการบุกรุกปา พื้นที่ไดรับ

ผลกระทบ ขาดการปองกัน ทำใหประชาชนไดรับความ

เสียหาย 

6. มีการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ สงผลใหประชากรวัยแรงงานลดลง เปนการลด

ประสิทธิภาพในการผลิตของจังหวัด 

7. สถานการณโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลกสงผลกระทบ

ตอการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธเชิงรับ 

- พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหสามารถรองรับการพัฒนาในทุกดานของจังหวัด พัฒนาและสนับสนุน

จังหวัดใหเปนเมืองแหงการเรียนร ูบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรม 

- ผลักดันใหจังหวัดเปนศูนยกลางการแพทย และการแพทยแผนไทย ความงามและสมุนไพรในภาคเหนือ

ตอนลาง และรองรับในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

- จัดทำจุดประชาสัมพันธการทองเที่ยว และจุดเช็คอินสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัด 

- เสริมสรางความรวมมือดานการคาและบริการ กับจังหวัด กลุมจังหวัด ที่ใชประโยชนจากระเบียงเศรษฐกิจ 

NSEC EWEC และ Limec ประเทศเพื่อนบานและอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง โดยพัฒนาและสนับสนุนบน

ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 

- สงเสริมการพัฒนาเมืองโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน 
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การวิเคราะหโดยใช Logical Framework 

ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

ดานการคา การลงทุน และบริการ 

 1. เปาประสงค (Goal) 

ประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากภาคการคา การ

ลงทุน และบริการ 

 

 

2. วัตถุประสงค (Purpose) 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน

การคาการลงทุนของจังหวัด 

 

 

3.ผลผลิต (Output) 

- ประชาชนมีรายได 

- มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

- สินคา/ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนายกระดับ 

- โครงสรางงพื ้นฐานสนับสนุนการคาการ

ลงทุน และบริการ 

 

 

 

 

- อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

- อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมขึ้น  

- สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการ

ขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ

เพ่ิมขึ้น 

- กำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและยอม

เพ่ิมขึ้น 

- อัตราเพิ่มของรายไดจากการจำหนายสินคา 

OTOPเพ่ิมข้ึน 

- การพัฒนาเสนทางสายหลักและสายรอง

เพ่ิมขึ้น 

- สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

- กระทรวงพาณิชย 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 

- กระทรวงคมนาคม 

- สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

- กระทรวงคมนาคม 

- สวนราชการภายในจังหวัด 

 

ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับ

นโยบายและภาคเอกชน 

 

 

- การกอสรางดานการคมนาคมและโลจิ

สติกส เชน รถไฟความเร็วสูง ถนน 

- ระบบเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื ่อการ

ติดตอสื่อสาร 

 

 

- มีการพัฒนาขีดความสามารถตอเนื่อง 
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ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

4. กิจกรรม (activity) 

1. พัฒนาศักยภาพ ยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

การผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมและนวัตกรรม และ

การตลาดเชิงรุก ภาคการคาการลงทุน และภาค

ธุรกิจบริการ 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสายหลัก สายรอง 

และโครงขายคมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง  

3.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขาย

คมนาคมเพ่ือการคาการลงทุน 

4.พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพสรางความเขมแข็ง

เศรษฐกิจฐานราก OTOP SMEs ในยุควิถีใหม 

5. พัฒนาและยกระดับการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ

ดิจิทัล โดยใชเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือรองรับ

ภูมิทัศน สังคมที่เปลี่ยนแปลง 

6. พัฒนาจังหวัดสเูมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

- ทุกภาคสวนใหการสนับสนุน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 

ดานการทองเที่ยว 

 1. เปาประสงค (Goal) 

ประชาชนในจังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียว 

 

 

 

- จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

- รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

- จำนวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาที่ได

มาตรฐาน 

- จำนวนครั้งในการเปนศูนยกลางจัดประชุม

และจัดนิทรรศการ 

- สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

- กรมอุทยาน สัตวปา และพันธพืุช 

- กระทรวงคมนาคม 

- สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

 

ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับ

นโยบาย ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาค

ประชาสังคม 
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ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

2. วัตถุประสงค (Purpose) 

    เพื่อพัฒนากระบวนการทองเที่ยวของจังหวดั

ใหสามารถขับเคลื ่อนไปดวยความเรียบรอย          

และสอดคล องกับการเป น Mice City และ 

Smart City 

 

 

3.ผลผลิต (Output) 

- ประชาชนมีรายได 

- มีคุณภาพชีวติที่ด ี

- แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 

- โครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว 

4. กิจกรรม (activity) 

1. พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวสู

มาตรฐานสากล 

2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ Mice City 

3. สงเสรมิความสามารถในการแขงขัน พัฒนา

ศักยภาพ และมาตรฐานการทองเท่ียว สูการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

 

 

 

- กระทรวงคมนาคม 

- สวนราชการภายในจังหวัด 

- สสปน. 

- ความร วมม ือของภาคเอกชน ภาค

ประชาชนในจังหวัด 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

 

 

 

 

- ความร วมม ือของภาคเอกชน ภาค

ประชาชนในจังหวัด และภาครัฐ 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

 

 

 

- ทุกภาคสวนใหการสนับสนุน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 

- ความรวมมือจากจังหวัด/กลุมจังหวัดใน

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
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ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

ดานการเกษตร 

 1. เปาประสงค (Goal) 

ประชาชนในจังหวัดมีรายไดเพิ ่มขึ้นจากภาค

การเกษตร 

 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค (Purpose) 

    เพื ่อยกระดับปริมาณ คุณภาพ และเพ่ิม

มูลคาใหสินคาเกษตร พรอมทั้งมีตลาดรองรับ

ครบถวน 

3.ผลผลิต (Output) 

- ประชาชนมีรายได 

- มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

- สินคาเกษตรไดรับการพัฒนามาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย 

- สินคาเกษตรไดรับการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคา 

 

 

 

- อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

- รอยละแปลง/ฟารมที ่ผานมาตรฐาน GAP 

เพ่ิมขึ้น 

- จำนวนไรที ่ได รับการรับรองเปนเกษตร

อินทรีย 

- ผลผลิตสินคาเกษตรสำคัญเฉลี่ยตอไร(พืช)

ขาวเพิ่มข้ึน  

- จำนวนสินคาเกษตรที่ไดรับการแปรรูปเพื่อ

เพ่ิมมูลคา 

- จำนวนสินคาเกษตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียน

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

 

- สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

- สวนราชการภายในจังหวัด 

- ราคาพืชอินทรียสูงกวาและจูงใจให

เกษตรปลูก 

- เกษตรกรเห็นประโยชนการรวมมือทำ

นาแปลงใหญ 

- ภาครัฐที่เก่ียวของสนับสนุน 

- ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

และการตลาดระดับที่สูงข้ึนตอเนื่อง 

 

 

- มีการปรับปรุงเทคโนโลยแีละทักษะของ

เกษตรกรตอเนื่อง 

- ได ร ับการสน ับสนุนจากหน วยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

 

- มีการปรับปรุงคุณภาพและเทคโนโลยี

และนวัตกรรมตอเนื่อง 

- เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของ

การพัฒนามาตรฐาน 
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ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

4. กิจกรรม (activity) 

1. เพ่ิมศกัยภาพในการแขงขันพัฒนาศักยภาพ 

มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรมอยางครบ

วงจร 

2. เพิ่มขีดความสามารถและยกระดบัเกษตรสู

เกษตรสมัยใหม เกษตรแปลงใหญ การแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มบนฐานอุตสาหกรรมอาหาร

และ เศรษฐก ิ จบนฐานช ี วภาพ BCG (Bio-

Circular-Green-Economy) เพ่ือรองรับวิถีใหม 

3. พัฒนาแหลงน้ำการเกษตร อุปโภคบริโภค 

และแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย 

- ทุกภาคสวนใหการสนับสนุน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 

ดานสังคม 

 1. เปาประสงค (Goal) 

คนในทุกชวงวัยเปนคนดี เกง มีคุณธรรม และ

สุขภาพด ี

 

 

 

2. วัตถุประสงค (Purpose) 

    เพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยของ

จังหวัดใหเปนคนดี เกง มีคุณธรรม และสุขภาพด ี

 

 

- คะแนนเฉล ี ่ยผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการศ ึกษา

(ONET) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- สัดสวนประชากรที ่เขาถึงสิทธิสวัสดิการ

ประกันสุขภาพของประเทศ 

- จำนวนสถานศึกษาที่ไดรับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

จำนวนสถานบร ิการสาธารณส ุขท ี ่ ได รับ

มาตรฐาน 

(รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานการ

รับรอง HA ขั้น 3 ) 

 

- สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย 

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กระทรวงแรงงาน 

- สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

- กระทรวงศกึษาธิการ 

- กระทรวงมหาดไทย 

 

การม ีส วนร วมของช ุมชน ตลอดจน

สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การจัดการบริการดานสวัสดิการใหกับทุก

ชวงวัย 

 

 

- ได ร ับการสน ับสนุนจากหน วยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

- การมีสวนรวมของชุมชน 
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ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

 

3.ผลผลิต (Output) 

  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

  ประชาชนมีสุภาพที่ด ี

  ประชาชนในทุกชวงวยัไดรับการพัฒนา 

 

4. กิจกรรม (activity) 

1. พัฒนาคนทุกชวงวัยในจังหวัดพิษณุโลก 

อยางมีคุณภาพมุงสูการเปนเมือง Happiness 

City  

2. พัฒนาคนและและคุณภาพชีวิตคนทุกชวง

วัยผานการศึกษา เชื่อมโยงบูรณการทุกระดับ

การศึกษามุงสมูาตรฐาน (การสรางอาชีพ/ภาษา)  

3. พัฒนาระบบสาธารณสุขและสงเสริมระบบ

บริการสุขภาพและนวัตกรรมการบริการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกในยุควิถีใหม 

4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยนอม

นำศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัต ิ 

5. สงเสริมการสรางงาน และพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงาน (Upskill/reskill) สูยุควิถีใหม 

 

จำนวนครัวเรือนยากจนท่ีไดรับความชวยเหลือ 

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนลดลง 

อัตราการวางงานลดลง 

 

- สวนราชการภายในจังหวัด  

 

ประชาชนในท ุกช วงว ัยตระหนักถึ ง

ความสำคัญของการเรียนรตูลอดชีวิต  

 

 

 

- ทุกภาคสวนใหการสนับสนุน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1. เปาประสงค (Goal) 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ

อนุรักษและฟนฟู 

2. วัตถุประสงค (Purpose) 

   เพื่อการเติบโตของจังหวัดบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

3.ผลผลิต (Output) 

   - มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะส ิ ่ ง แ วด ล อม แล ะการอ น ุ ร ั กษ ท ี ่ มี

ประสิทธิภาพยั่งยืน 

   - มีระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรม (activity) 

  1. สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสานึก ใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  

 

- จำนวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมขึ้น 

- จำนวนจุดความรอนลดลง 

- รอยละปริมาณของขยะมูลฝอยชุมชนที่ไดรับ

การจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

- จำนวนเครือขายความรวมมือในการปองกัน 

เฝ าระว ัง และม ีส วนร วมในการจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 

- จำนวนครัง้ในการพัฒนาแหลงน้ำ 

 

 

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- กระทรวงพลังงาน 

- สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

- กระทรวงมหาดไทย 

- สวนราชการภายในจังหวัดท่ีเก่ียวของ 

 

- ได ร ับการสน ับสนุนจากหน วยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

- การมีสวนรวมของชุมชน 

 

 

- ประชาชนมีจ ิตสำน ึกในการร ั กษา

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ม ี ระบบแรงจ ูงใจให ผ ู ท ี ่ สน ับสนุน

สิ่งแวดลอม 

 

- มี แหลงน้ำเพื ่อการอ ุปโภคบร ิโภค 

การเกษตรที่เพียงพอ 

- ประชาชน มีจ ิตสำนึก ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- การมีสวนรวมของชุมชน 

 

- พ ื ้นท ี ่ดำเน ินการได ร ับการอนุม ัติ/

อนุญาตในการดำเนินการ 

- ทุกภาคสวนใหการสนับสนุน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 



หนา | 71 

 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

4. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

5. สงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

ดานความมั่นคง 

 1. เปาประสงค (Goal) 

   สังคมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

 

 

2. วัตถุประสงค (Purpose) 

   เพื่อพัฒนา เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย 

และอำนวยความเปนธรรมใหแกประชาชนอยางยั่งยืน 

 

3.ผลผลิต (Output) 

  - มีระบบปองปรามสรางความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน 

  -  มีระบบเตือนภัยและจัดการภาวะวกิฤตอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  - หมบูาน/ชุมชนที่ไดรับการเตรียมความพรอม

ในการปองกันสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยง 

 

 

 

 

 

- จำนวนของคดีและอาชญากรรมท่ีลดลง 

- จำนวนคดียาเสพติดลดลง 

- จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการเตรียม

ความพรอมในการปองกันสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง 

- จำนวนการฝกการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพ่ิมข้ึน 

 

 

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

- สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

- กองทัพภาคที่ 3 

- สำนักงานสถิติแหงชาต ิ

- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงยติุธรรม 

- สวนราชการภายในจังหวัดท่ีเก่ียวของ 

 

- ได ร ับการสน ับสนุนจากหน วยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

- การมีสวนรวมของชุมชน 

 

- ได ร ับการสน ับสนุนจากหน วยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

- การมีสวนรวมของชุมชน 

 

 

- ได ร ับการสน ับสนุนจากหน วยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

- การมีสวนรวมของชุมชน 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

ลำดับ สรุปสาระสำคัญ ตัวชี้วัด แหลงขอมูล เงื่อนไขความสำเร็จ 

4. กิจกรรม (activity) 

1. โครงการเสริมสรางความมั ่นปลอดภัย

จังหวัดพิษณุโลก และอำนวยความเปนธรรมแก

ประชาชน 

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ 

อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัยและโรคอุบัติใหม 

โรคอุบัติซ้ำ 

4. โครงการสถาปนาความสมัพันธเมืองพ่ีเมือง

นอง และขยายความรวมมือ กับเมือง/มณฑล/

จังหวัด กับเมืองในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ 

NSEC และ EWEC และความร วมม ือในอนุ

ภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

และประเทศศักยภาพ 

 

- ทุกภาคสวนใหการสนับสนุน 

- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณโุลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

 

1.เปาหมายการพัฒนาจงัหวัด 

“เมืองทองเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่ม่ังคั่ง” 
 

2. พันธกิจ(Mission) 

 1. สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการคาการลงทุน และการบริการ 

 2. สงเสริม สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว 

การศึกษาและสาธารณสุข 

 3. สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรโดยใหความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการคา 

3. เปาประสงค 

“เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ” 

4. คานิยม 

“มงุผลสัมฤทธิ์ มีจติบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเปนทีม” 
 

5. ตัวชี้วัดความสำเรจ็ 

ลำดับ 
ตัวช้ีวัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา  รอยละ 5 5 5 5 5 25 

2 มูลคาผลติภณัฑมวลรวมภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นจากปที่

ผานมา  

รอยละ 5 5 5 5 5 25 

3 รายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา  รอยละ 5 5 5 5 5 25 

 

6. ประเด็นการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการคาการลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความมั่งคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 วัตถุประสงค 

1.เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สินคาและบริการของจังหวัดพิษณุโลกใหเกิด    

ความสมดุลขยายตัวอยางตอเนื่อง สรางงาน สรางรายได มีการกระจายรายไดที่เหมาะสมและเกิดความมั่งค่ัง

บนฐานเศรษฐกิจมูลคาสงู 

2. เพ่ือพัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคมนาคมของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC    

และ EWEC เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและความรวมมือ GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

3. เพ่ือพัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 

4.2 เปาหมายการพัฒนาจงัหวัด ตัวชี้วัด และประเด็นการพัฒนา 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมการคาการลงทุน สินคาและบริการ บนระเบียงเศรษฐกิจ และอนุภูมิภาคความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ 

2.พัฒนาจังหวัดใหเปนศนูยกลางการคมนาคมและโลจิสตกิส (Logistic Hub) ของภูมิภาค 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart City) และยกระดับ

เศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากยุควิถีใหม (New Normal) 

 แผนงาน 

1. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถดานการคา การลงทุน สินคาและบรกิาร OTOP 

และ SMEs ฟนฟูเยียวยาสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานรากในยุควิถีใหม (New Normal) 

2. พัฒนาโครงขายคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐานใหรองรับและเอ้ือตอการคาการลงทุน 

3. ยกระดับการคา การลงทุนสเูศรษฐกิจดิจิทัลบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาใหเปน

เมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมและนวัตกรรม 

และการตลาดเชิงรุก ภาคการคาการลงทุน และภาคธุรกิจบริการ 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสายหลัก สายรอง และโครงขายคมนาคมเพ่ือการพัฒนาเมือง  

3.โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคมเพื่อการคาการลงทุน 

4.โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก OTOP SMEs ในยุควิถีใหม 

5. โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือรองรับภูมิทัศน สังคมที่เปลี่ยนแปลง 

6. โครงการพัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

 ตัวช้ีวัด 

ลำดับ 
ตัวชี้วัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  รอยละ 5 5 5 5 5 25 

2 อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมขึ้น  รอยละ 5 5 5 5 5 25 

3 สัดสวนมูลคาผลติภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่

เก็บสินคา และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑมวลรวม

ทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซเพ่ิมขึ้น 

รอยละ 5 5 5 5 5 25 

4 กำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและยอมเพิม่ขึ้น รอยละ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

5 อัตราเพิ่มของรายไดจากการจำหนายสินคา OTOP

เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 2 2 2 2 2 10 

6 การพัฒนาเสนทางสายหลักและสายรองเพ่ิมขึ้น สายทาง 3 3 3 3 3 15 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการทองเที ่ยวที ่ไดมาตรฐานสากลและยั ่งยืน และเปนเมืองศูนยกลาง       

การประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) 

 วัตถุประสงค 

1.เพ่ือพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวของจังหวัดใหมีมาตรฐานสากลและเปนเมืองศูนยกลางการ

ประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) 

2. เพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เชื่อมโยงกลุมจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ 

NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

 แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเที่ยวในระดับนานาชาติและเปนเมืองแหงศูนยกลางการประชุม

และนิทรรศการ 

2.ยกระดับและพัฒนาการจัดการทองเที ่ยวและบริการในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค     

และสนับสนุนใหจังหวัดเปนเมืองสรางสรรค (Creative City) 

 แผนงาน 

1. ยกระดับและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานสากล 

2. สงเสริมการเปนศนูยกลางการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 

3. ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสงเสรมิใหเปนเมืองสรางสรรค 

 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวสมูาตรฐานสากล 

2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ Mice City 

3. โครงการสงเสริมความสามารถในการแขงขัน พัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการทองเที่ยว      

สูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

 ตัวช้ีวัด 

ลำดับ 
ตัวชี้วัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 จำนวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น รอยละ 5 5 5 5 5 25 

2 รายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึน รอยละ 5 5 5 5 5 25 

3 จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาที่ไดมาตรฐาน แหง 1 1 1 1 1 5 

4 จำนวนครั้งในการเปนศูนยกลางจดัประชุมและจดั

นิทรรศการ 

ครั้ง 10 10 10 10 10 50 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการเกษตรที่เปนระบบเพิ่มมูลคาและการตลาดที่ครบวงจรบนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปใหมีมาตรฐานและคุณภาพสูงสอดคลองกับตลาดบน

ฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เพื่อพัฒนาแหลงน้ำและพื้นที่ชลประทานเพ่ือการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหมีศักยภาพและภาคการเกษตรในกระบวนการท่ีเปนระบบและ

การตลาดที่ครบวงจรบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

2. พัฒนาและขยายพ้ืนที่ชลประทานเพื่อการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แผนงาน 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคามูลคา

สูงบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2. พัฒนาแหลงน้ำดานการเกษตรกรรม 

 โครงการ 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน การเกษตร อุตสาหกรรมอยางครบวงจร 

2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับเกษตรสูเกษตรสมัยใหม เกษตรแปลงใหญ การแปรรูป

เพื ่อเพิ ่มมูลคาเพิ่มบนฐานอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG (Bio-Circular-Green-

Economy) เพื่อรองรับวิถีใหม 

3. โครงการพัฒนาแหลงน้ำการเกษตร อุปโภคบริโภค และแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย 

 ตัวช้ีวัด 

ลำดับ 
ตัวชี้วัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

2 รอยละแปลง/ฟารมที่ผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น รอยละ 5 5 5 5 5 25 

3 จำนวนไรทีไ่ดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย รอยละ 3 3 3 3 3 15 

4 ผลผลติสินคาเกษตรสำคญัเฉลี่ยตอไรขาวเพิ่มข้ึน  กก./ไร 20 20 20 20 20 100 

5 จำนวนสินคาเกษตรที่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไปใชใน

การบริหารจัดการ 

ชนิด 5 5 5 5 5 25 

6 จำนวนสินคาเกษตรที่ไดรับการข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทาง

ภูมิศาสตร 

ชนิด 1 1 1 1 1 5 

7 จำนวนพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำ

ดานเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

ไร 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุขย่ังยืน และสืบสานอัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 วัตถุประสงค 

1.เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกง ดี มีคุณธรรม 

2. เพื่อพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงได 

3.เพ่ือรักษาอัตลักษณสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.เพื่อนอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฎิบัติในการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิตความ

เปนอยูที่ดขีองประชาชนในจังหวัด 

 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยของจังหวัดเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาในทุก

มิติและนอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหจังหวัดเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยและสุขภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค 

4. พัฒนาและสนับสนุนใหจังหวัดเปนเมืองแหงการเรียนรูบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5. สงเสริมการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมคงไวซึ่งอัตลักษณและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

 แผนงาน 

1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยและนอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติ 

2. สงเสริมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการศกึษา(Education Hub) ของภูมิภาคและเมืองแหงการเรียนร ู

3. สงเสริมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ Medical/ Health Hub ของภูมิภาค 

4. สืบทอดอัตลักษณ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 

5. ยกระดับพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน(Upskill/Reskill) 

 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาคนทุกชวงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อยางมีคุณภาพมุงสูการเปนเมือง Happiness City  

2. โครงการพัฒนาคนและและคณุภาพชีวิตคนทุกชวงวัยผานการศึกษา เชื่อมโยงบูรณการทุกระดับ

การศกึษามุงสูมาตรฐาน (การสรางอาชีพ/ภาษา)  

3. โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสงเสริมระบบบริการสุขภาพและนวัตกรรมการบริการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในยุควิถีใหม 

4. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดย

นอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติ  

5. โครงการสงเสริมการสรางงาน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Upskill/reskill) สูยุควิถีใหม 
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 ตัวช้ีวัด 

ลำดับ 
ตัวชี้วัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา(ONET)       

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คะแนน 37 38 39 40 41 41 

2 จำนวนสถานศกึษาท่ีไดรับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน แหง 1 1 1 1 1 5 

3 สัดสวนประชากรทีเ่ขาถึงสทิธิสวัสดิการประกัน

สุขภาพของประเทศ 

รอยละ 99.55 99.65 99.75 99.85 99.95 99.95 

4 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขทีไ่ดรับมาตรฐาน 

(รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผานการรับรอง 

HA ขั้น 3 ) 

แหง 1 2 2 2 2 9 

5 จำนวนครัวเรือนยากจนที่ไดรับความชวยเหลือ ครัวเรือน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

6 หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนลดลง เทา 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.2 

7 อัตราการวางงานลดลง รอยละ 2 2 2 2 2 10 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พลังงาน อยางเปนระบบ

และยั่งยืน 

 วัตถุประสงค 

   1.เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการอนุรกัษพลังงานที่ยั่งยืน 

   2. เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ 

 แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ และการ

จัดการน้ำ เพ่ือสรางความสมดุลแกระบบนิเวศ 

2.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 

 แผนงาน 

  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการน้ำ การจัดการขยะ และ

พลังงานที่เปนระบบและยั่งยืนและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 โครงการ 

1. โครงการสงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสานึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน  

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  

4. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย  
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5. โครงการสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

 ตัวช้ีวัด 

ลำดับ 
ตัวช้ีวัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 จำนวนพ้ืนท่ีสีเขียวที่เพ่ิมขึ้น ไร 400 400 400 400 400 2,000 

2 จำนวนจุดความรอนลดลง จำนวน 2,223 2,023 1,823 1,623 1,423 1,423 

3 รอยละปริมาณของขยะมลูฝอยชุมชนที่ไดรับการ

จัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

รอยละ 75.5 76 76.5 77 77.5 77.5 

4 จำนวนเครือขายความรวมมือในการปองกัน เฝาระวัง 

และมสีวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

เครอืขาย 2 2 2 2 2 10 

5 จำนวนของทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไดรับการอนุรักษ

ฟนฟู(แหลงน้ำธรรมชาติท่ีมพีื้นผิวน้ำมากกวา 1,000 

ไร) 

แหง 1    1 2 

6. รอยละปริมาณพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 10 10 10 10 50 

7. จำนวนเทศบาลท่ีผานการประเมินเมืองสิ่งแวดลอม

ย่ังยืนระดับพื้นที่เพ่ิมขึ้น 

แหง 1 1 1 1 1 5 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบเตรียมความ

พรอมในภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

 วัตถุประสงค 

1.เพ ื ่อสร างความมั ่นคง ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยสิน และอำนวยความเปนธรรม             

แกประชาชน 

2.เพื ่อเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤตและพัฒนาการเตือนภัย และการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อขยายความรวมมือ/สถาปนาความสัมพันธกับเมือง/จังหวัดในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ 

NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

 แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสรางและพัฒนาสังคมของจังหวัดใหความมั่นคง ปลอดภัยและอำนวยความเปนธรรม       

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

3.พัฒนาระบบเตรียมความพรอมในสภาวะวิกฤต ระบบเตือนภัย การจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย 

และโรคอุบัติใหมโรคอุบัติซ้ำ 
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แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

4.สถาปนาความสัมพันธเมืองพี ่เมืองนองกับประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC     

และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

 แผนงาน 

1. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการอำนวย

ความเปนธรรมแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

2. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 

3. พัฒนาระบบเตรยีมความพรอม ระบบเตือนภัยสาธารณภัย การปองกันแกไขปญหาการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำที่มีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริมการขยายความรวมมือกับประเทศศักยภาพ และสถาปนา/กระชับความสัมพันธเมืองพี่

เมืองนองกับเมืองในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

 โครงการ 

1. โครงการเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยจังหวัดพิษณโุลก และอำนวยความเปนธรรมแกประชาชน 

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัยและโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ 

4. โครงการสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง และขยายความรวมมือ กับเมือง/มณฑล/

จังหวัด กับเมืองในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC และประเทศศักยภาพ 

 ตัวช้ีวัด 

ลำดับ 
ตัวชี้วัด หนวย 

ปงบประมาณ รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 จำนวนของคดีและอาชญากรรมทีล่ดลง คดี 15 15 15 15 15 75 

2 จำนวนคดียาเสพตดิลดลง คดี 20 20 20 20 20 100 

3 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการเตรียมความพรอมใน

การปองกันสาธารณภัยในพื้นที่เสีย่ง 

ชุมชน 5 5 5 5 5 25 

4 จำนวนการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ิมขึ้น 

ครั้ง 2 2 2 2 2 10 

5 ระดับความสำเร็จของการสถาปนาและกระชับ

ความสัมพันธกับเมือง จังหวัดในประเทศศักยภาพ 

เมือง  1   1 2 
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(4)

พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566 - 2570

(5)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 5 5 5 5 5 25

5 5 5 5 5 25

5 5 5 5 5 25

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5

2 2 2 2 2 10

3 3 3 3 3 15

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 5 5 5 5 5 25

5 5 5 5 5 25

1 1 1 1 1 5

10 10 10 10 10 50

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5

5 5 5 5 5 25

3 3 3 3 3 15

20 20 20 20 20 100

5 5 5 5 5 25

1 1 1 1 1 5

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 37 38 39 40 41 41

1 1 1 1 1 5

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา

(ONET)ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย

(คะแนน)
จำนวนสถานศกึษาที่ได้รบัมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น(แห่ง)

จำนวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการ

พัฒนาที่ไดม้าตรฐาน(แห่ง)

จำนวนครั้งในการเป็นศนูย์กลางจัด

ประชุมและจัดนิทรรศการ(คร้ัง)

อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร

เพิ่มขึ้น(ร้อยละ)

ร้อยละแปลง/ฟารม์ท่ีผ่านมาตรฐาน 

GAP เพิ่มขึ้น(ร้อยละ)

จำนวนไร่ท่ีได้รับการรับรองเป็น

เกษตรอินทรีย์(ร้อยละ)

ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่

ข้าวเพิ่มขึ้น (กก./ไร)่

สรุปแผนงานและโครงการสําคัญของจังหวัด(พ.ศ. 2566 - 2570)

จังหวัดพิษณุโลก

เป้าหมายการพฒันาจังหวัด : เมืองทอ่งเท่ียว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่งคั่ง

จำนวนสินค้าเกษตรที่นำเทคโนโลยี

นวัตกรรมไปใช้ในการบรหิารจัดการ

(ชนิด)

จำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการข้ึน

ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(ชนิด)

จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาแหล่งน้ำด้านเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ(ไร)่

รายได้จากการทอ่งเท่ียวเพิ่มข้ึน(ร้อย

ละ)

ค่าเป้าหมายประเด็นการพัฒนา

(2)

ตัวชี้วัดของประเด็นของการพัฒนา

(3)

อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มข้ึน 

(ร้อยละ)

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวม

สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินคา้ 

และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น

(ร้อยละ)

กําไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง

และย่อมเพิ่มข้ึน(ร้อยละ)

อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่าย

สินค้า OTOPเพิ่มขึ้น(ร้อยละ)

การพัฒนาเส้นทางสายหลักและสาย

รองเพิ่มข้ึน(สายทาง)

จำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน(ร้อยละ)
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(5)

ค่าเป้าหมายประเด็นการพัฒนา

(2)

ตัวชี้วัดของประเด็นของการพัฒนา

(3)

99.55 99.65 99.75 99.85 99.95 99.95

1 2 2 2 2 9

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.2

2 2 2 2 2 10

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 400 400 400 400 400 2,000

2,223 2,023 1,823 1,623 1,423 1,423

75.5 76 76.5 77 77.5 77.5

2 2 2 2 2 10

1 1 2

10 10 10 10 10 50

1 1 1 1 1 5

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 15 15 15 15 15 75

20 20 20 20 20 100

5 5 5 5 5 25

2 2 2 2 2 10

1 1 2

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกันสา

ธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง(ชุมชน)

จำนวนการฝึกการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มข้ึน(คร้ัง)

ระดับความสําเรจ็ของการสถาปนา

และกระชับความสัมพันธ์กับเมือง 

จังหวัดในประเทศศักยภาพ(เมือง)

จํานวนพื้นท่ีสีเขียวที่เพิ่มขึ้น(ไร)่

จำนวนจุดความร้อนลดลง(จํานวนจุด)

ร้อยละปริมาณของขยะมูลฝอย

ชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ(ร้อยละ)

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ

ป้องกัน เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน(เครือข่าย)

จํานวนของทรพัยากรนํ้าสาธารณะที่

ได้รับการอนุรกัษ์ฟื้นฟู(แหล่งน้ำ

ธรรมชาติท่ีมีพื้นผิวน้ำมากกว่า 1,000

 ไร)่(แห่ง)

ร้อยละปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิต

ได้เพิ่มข้ึน(ร้อยละ)

จำนวนเทศบาลที่ผ่านการประเมนิ

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่

เพิ่มขึ้น(แห่ง)

จํานวนของคดีและอาชญากรรมท่ี

ลดลง(คดี)

จํานวนคดียาเสพติดลดลง(คดี)

สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสิทธิ

สวัสดกิารประกันสุขภาพของประเทศ

(ร้อยละ)

จํานวนสถานบริการสาธารณสุขท่ี

ได้รับมาตรฐาน(รพ.ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการรับรอง

 HA ข้ัน 3 )(แห่ง)

จำนวนครัวเรอืนยากจนที่ได้รับความ

ช่วยเหลือ(ครัวเรือน)

หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง

อัตราการว่างงานลดลง
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หน่วย : บาท

แผนงาน/โครงการสําคัญ

(6)

ยุทธศาสตร์ชาติ/

แผนแม่บท

แหล่ง งปม. หน่วยดำเนินการ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566 - 2570

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต การ

สร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และการตลาด

เชิงรุก ภาคการค้าการลงทนุ และภาคธุรกิจ

บริการ

7,823,000           7,823,000        7,823,000        7,823,000        7,823,000           39,115,000           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ยกระดับขีด

ความสามารถด้านการค้าการลงทนุ สินค้า 

และบริการ

1.พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด

ความสามารถด้านการค้าการลงทนุ

จังหวัดพิษณุโลก

2,8 1 สำนักงานพาณิชย์

จังหวัดพิษณุโลก

4,323,000           4,323,000        4,323,000        4,323,000        4,323,000           21,615,000           

2. พัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันภาคเกษตรอุตสาหกรรม

2,8 1 สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดพิษณุโลก

3,500,000           3,500,000        3,500,000        3,500,000        3,500,000           17,500,000           

2. โครงการสําคัญที่ 2 พัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐาน

ราก OTOP SMEs ในยุควิถีใหม่

2,842,000           2,842,000        2,842,000        2,842,000        2,842,000           14,210,000           

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

ฐานราก OTOP SMEs ในยุควิถีใหม่

1.ส่งเสริมการขาย และการ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ ์OTOP 

จังหวัดพิษณุโลก

2,8 1 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

พิษณุโลก

2,410,000           2,410,000        2,410,000        2,410,000        2,410,000           12,050,000           

2.พิษณุโลก Digital Communnity 

Talent

2,8 1 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

พิษณุโลก

432,000              432,000           432,000           432,000           432,000              2,160,000             

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่าย

คมนาคมเพื่อการพัฒนาเมือง

99,050,000         94,300,000       90,000,000       50,000,000       50,000,000          383,350,000         

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาเส้นทาง

สายหลักให้มีความพร้อมรองรับการ

พัฒนา

1.พัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความ

พร้อมรองรับการพัฒนา

2,7 1,2 แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 1

แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 2     

(วังทอง)

50,000,000       50,000,000       50,000,000       50,000,000          200,000,000         

2.ก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 

ตอนชาติตระการ - ชำนาญจุ้ย

2,7 1 แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 2      

(วังทอง)

20,000,000         20,000,000           

3. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 

1295 ตอนควบคุม 0100 

ตอนกกไม้แดง - เนินมะปราง 

ระหว่าง กม.15+345 - กม.20+075

2,7 1 แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 2      

(วังทอง)

15,950,000         15,950,000           

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ(10)

ประเด็นการพฒันาที่ 1 ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการคา้การลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและยกระดบัขีดความสามารถด้านการค้า การลงทนุ สินค้าและบริการ OTOP และ SMEs ฟื้นฟูเยียวยาสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในยุควิถีใหม่ (New Normal)

แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานให้รองรับและเอื้อต่อการค้าการลงทุน
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ(10)

กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาเส้นทางสายรอง

ให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา

เชื่อมโยง Missing link

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

18,500,000         18,500,000           

2. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย

บ้านหลังเขา - บ้านน้ำดั้น ตำบลหนอง

กระท้าว  อำเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

13,800,000         13,800,000           

3. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย 

แยก ทล.1115 - บ้านสุพรรณพนมทอง

 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก/พันชาลี  

อําเภอเนินมะปราง/วังทอง จังหวัด

พิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

25,000,000         25,000,000           

4. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย 

แยก ทล.2013 - บ้านหนองหินตำบล

บ้านแยง  อำเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

20,000,000       20,000,000           

5. ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสาย ทล.

12 (ซอยป่าตาล) หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ขอ

ดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

10,000,000       10,000,000           

6. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย

แยก ทล.2013 - บ้านนาหนอง ตำบล

หนองกระท้าว  อำเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

14,300,000       14,300,000           

7.ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย

บ้านแถว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ระกา  

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

5,000,000        5,000,000             

8. ปรับปรุงผิวทางลาดยาง พร้อมงาน

ป้องกันการกัดเซาะ ถนนสายอนสุาวรีย์

 - หนองทอง ตําบลนครไทย  อําเภอ

นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

10,000,000       10,000,000           

9. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย 

แยก ทล.1115 - บ้านสุพรรณพนมทอง

(ตอนที่ 2) ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก/

พันชาลี  อําเภอเนินมะปราง/วังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

2,7 1 แขวงทางหลวง

ชนบทพิษณุโลก

25,000,000       25,000,000           

10. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวัง

สะแก หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล 

ตาํบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก

2,7 1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอพรหมพิราม

5,800,000           5,800,000             

2. โครงการสําคัญที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพ่ือการค้า

การลงทุน

-                    50,000,000       50,000,000       50,000,000       50,000,000          200,000,000         

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 โครงข่ายคมนาคมเพ่ือการค้าการลงทุน

-                    
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ(10)

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่าย

คมนาคมเพื่อการค้าการลงทุน

2,7 1,2 แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 1

แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 2      

(วังทอง)

50,000,000       50,000,000       50,000,000       50,000,000          200,000,000         

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาและยกระดับ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดจิิทัล โดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับภูมิทัศน์

 สังคมที่เปลี่ยนแปลง

-                    1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000           4,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนายกระดับการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

1. พัฒนายกระดับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดิจิทัล

2,4 2 สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดพิษณุโลก

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000           4,000,000             

2. โครงการสําคัญที่ 2 พัฒนาจังหวัดสู่เมือง

อัจฉริยะ(Smart City)

-                    1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000           4,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาจังหวัดสู่เมือง

อัจฉริยะ(Smart City)

1. พัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ(Smart

 City)

2,6 1,2 สํานักงานจังหวัด

พิษณุโลก

และส่วนราชการที่

เก่ียวข้อง

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000           4,000,000             

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาและยกระดับ

การท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล

-                    1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000           4,000,000             

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและยกระดับ

การท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล

พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวสู่

มาตรฐานสากล

2,5 1,2 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก และ

ส่วนราชการที่

เก่ียวข้อง

1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000           4,000,000             

1. โครงการสําคัญที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงธุรกิจ Mice City

9,084,900           20,684,900       34,084,900       3,084,900        33,084,900          100,024,500         

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการเป็น

ศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการ

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE

 City

2,5 1 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

           3,084,900         3,084,900         3,084,900         3,084,900            3,084,900            15,424,500

2. ตดิต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและไฟระดับ

แบบ LED สลับสีพร้อมระบบไฟฟ้า

บริเวณริมแม่น้ำน่าน สวนชมน่าน

เฉลิมพระเกียรติ

2,5 3 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก, 

เทศบาลนคร

พิษณุโลก

        9,600,000              9,600,000

แผนงานที่ 3 ยกระดับการค้า การลงทนุสู่เศรษฐกิจดิจิทัลบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

ประเด็นการพฒันาที่ 2 พฒันาการท่องเท่ียวที่ได้มาตรฐานสากลและย่ังยืน และเป็นเมืองศนูย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)

แผนงานที่ 4 ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานสากล

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการ(MICE)
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3. จัดประชุมนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการ

เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทย์แผนไทยในอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2,5 1 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

       25,000,000            25,000,000

4. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณช์ุมชน

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 ชุมชน 1 

ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ไมซ์ชุมชน

2,5 1 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

        2,000,000              2,000,000

5. พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็น

ศูนย์กลางการประชุมด้านการแพทย์ 

สมุนไพร และอาหารเพ่ือการบําบัด

2,5 1 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

          30,000,000            30,000,000

6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 2,5 1 สํานักงาน

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

           6,000,000         6,000,000         6,000,000            18,000,000

1. โครงการสําคัญที่ 1 ส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา

ศักยภาพ และมาตรฐานการท่องเท่ียวสู่การ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

88,106,300         23,852,520       19,000,000       15,000,000       9,500,000           155,458,820         

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ดา้นการท่องเท่ียว

   1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

สกายวอร์คน้ำตกปอย อาคารบริการ

นักท่องเที่ยว และลานจอดรถ 

2,5 2 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11/

องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้

         46,800,000            46,800,000

  2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายใน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

2,5 1 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11 /

อุทยานแห่งชาติ

น้ําตก

ชาติตระการ

           4,765,200              4,765,200

  3. ปรับปรุงศาลาวนาศัยและอาคาร

สิ่งก่อสร้างภายในสวนพฤษศาสตร์ส

กุโณทยาน

2,5 2 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11 /

สวนพฤษศาสตร์ส

กุโณทยาน

           1,670,900              1,670,900

  4. ขยายเขตไฟฟ้าอุทยานแห่งชาติ

แควนอ้ย

2,5 1 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11 /

อุทยานแห่งชาติ

แควนอ้ย

              408,000                408,000

5. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายใน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด

พิษณุโลก

2,5 1 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11 /

อุทยานแห่งชาติภู

หินร่องกล้า

           3,960,000              3,960,000

แผนงานที่ 6 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เป็นเมอืงสร้างสรรค์
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กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาการจัดการ

ท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

“ท่องป่า ชมผา พาเพลิน ถิ่นผลไม้”

2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด /

อําเภอนครไทย

        7,851,200              7,851,200

2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

บริเวณถ้ําเดือน-ถ้ําดาว และกิจกรรม

เดินป่าเขากังหันลม อำเภอเนินมะปราง

 จังหวัดพิษณุโลก

2,5 1 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11/

อุทยานแห่งชาติ

ทุ่งแสลงหลวง

           1,173,700              1,173,700

3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาค

และป่าลำแควน้อย

2,5 1 สํานักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 

4 พิษณุโลก

           9,980,000              9,980,000

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบน

เส้นทางสีเขียว(Green.Tourism) 

“เที่ยวถ้ำ น้ำตก ชมนก ดูดาว ป่าชาติ

ตระการ”

2,5 1 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11/

อุทยานแห่งชาติน้ำ

ตกชาติตระการ

        6,402,220              6,402,220

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

“เที่ยวป่า ส่องสัตว์ พาฟิน แวะชิม

น้ําตาลสด”

2,5 1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เขาน้อย - เขา

ประดู่/อําเภอวัด

โบสถ์

           674,100                674,100

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

Phitsanulok Trail & Adventure

2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

           1,500,000              1,500,000

7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ” 

2,5 1 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

พิษณุโลก

           3,925,000         3,925,000         4,000,000         4,000,000            4,500,000            20,350,000

8. "Phitsanulok City Gastronomy" 

เมืองแห่งวิทยาการอาหาร

2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

           5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000            5,000,000            25,000,000

9. พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเข้าสู่เมือง

สร้างสรรค์โลกของยูเนสโกด้านอาหาร

2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

       10,000,000         6,000,000            16,000,000

10 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพธุรกิจ

บริการด้านสปา

2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

              923,500                923,500

11.สะพายกล้องท่องพิดโลก 2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

              500,000                500,000

12.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อ

ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนสู่ 

Happy Model

2,5 1 สํานักงานการ

ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัด

พิษณุโลก

           5,000,000              5,000,000

13.พัฒนาศักยภาพการผลิต 

การบริการและพัฒนากําลังคนเพื่อการ

รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2,5 1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม

           2,500,000              2,500,000
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1. โครงการสําคัญที่ 1 เพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขันพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน 

การเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

21,263,250         19,763,250       6,863,250        6,863,250        6,863,250           61,616,250           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพในการ

แข่งขัน พัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน 

การเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

1. ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก

2,3 2 สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร

เขตที่ 2

              900,000            900,000              1,800,000

2. พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิตการเกษตร

2,3 1 ศูนย์เมล็ดพันข้าว

พิษณุโลก/

สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร

เขตที่ 2/ศูนย์

ส่งเสริมเทคโนโลยี

การเกษตรด้าน 

อารักขาพืช

จังหวัดพิษณุโลก

           4,863,250         4,863,250         4,863,250         4,863,250            4,863,250            24,316,250

3. ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

 (Agro – industry)

2,3 1 สํานักงาน

อุตสาหกรรม

จังหวัดพิษณุโลก

           2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000            2,000,000            10,000,000

4. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการผลิต

ผักปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพและการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคและ

จำหน่าย

2,3 1 คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

           1,500,000              1,500,000

5. การเพ่ิมศักยภาพดา้นเกษตร

ปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก

2,3 2 คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

         12,000,000        12,000,000            24,000,000

2. โครงการสําคัญที่ 2 เพ่ิมขีด

ความสามารถและยกระดับเกษตรสู่เกษตร

สมัยใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ การแปรรูปเพื่อ

เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมบนฐานอุตสาหกรรมอาหาร

และเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG 

(Bio-Circular-Green-Economy) เพ่ือ

รองรับวิถีใหม่

21,128,200         5,748,780        4,225,000        4,400,000        2,800,000           38,301,980           

กิจกรรมหลักที่ 2.1 เพ่ิมขีดความสามารถ

และยกระดบัการเกษตรบนฐานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหม่

1. ยกระดับแหล่งเรยีนรู้ตน้แบบการ

จัดการเกษตรอัจฉริยะ (Smart 

Farming) 

แบบครบวงจรบนฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัยของจังหวัด

2,3 2 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม

           2,800,000         2,800,000         2,800,000         2,800,000            2,800,000            14,000,000

2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ

เศรษฐกิจแบบเลี้ยงรวมในบ่อดนิ

2,3 1 สํานักงานประมง

จังหวัดพิษณุโลก

           3,000,000              3,000,000

3. ธนาคารเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำแบบมี

ส่วนร่วมอย่างย่ังยืนในแหล่งชุมชน

2,3 1 สํานักงานประมง

จังหวัดพิษณุโลก

           3,600,000              3,600,000

4. เพ่ิมศักยภาพการผลิตและลดต้นทุน

กุ้งก้ามกรามในบ่อดิน

ขนาดเล็กและแหล่งน้ำสาธารณชุมชน

2,3 1 สํานักงานประมง

จังหวัดพิษณุโลก

        2,948,780              2,948,780

ประเด็นการพฒันาที่ 3 ยกระดับการเกษตรท่ีเป็นระบบเพิ่มมูลค่าและการตลาดท่ีครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

แผนงานที่ 7 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดบักระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้ามูลค่าสูงบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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5. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง

สัตว์น้ำเศรษฐกิจในครัวเรือน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2,3 1 สํานักงานประมง

จังหวัดพิษณุโลก

        1,425,000              1,425,000

6.ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ของแหล่งน้ำชุมชนเชื่อมโยงสู่ตลาด

2,3 1 สํานักงานประมง

จังหวัดพิษณุโลก

           700,000                700,000

7. พัฒนายกระดับการผลิตสัตว์

เศรษฐกิจแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร

เชื่อมโยงสู่ตลาด

2,3 1 สํานักงานประมง

จังหวัดพิษณุโลก

           900,000                900,000

8. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดา้นการ

ผลิตและการตลาดสัตว์

อัตลักษณจ์ังหวัดพิษณุโลก

2,3 1 สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดพิษณุโลก

              750,800                750,800

9. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดา้นการ

ผลิตและการตลาดกระบือจังหวัด

พิษณุโลก

2,3 1 สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดพิษณุโลก

              977,400                977,400

10. การพัฒนาระบบและถ่ายทอด

ความรู้เชิงปฏิบัตกิารระบบส่งเสริม

การตลาดออนไลนด้์วยนวัตกรรมดิจิทัล

 สำหรับสินค้าเกษตร

2,3 1 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

         10,000,000            10,000,000

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำ

การเกษตร อุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและอุทกภัย

1,097,000,000     806,800,000     869,000,000     385,000,000     211,000,000        3,368,800,000       

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาแหล่งน้ำและ

ระบบบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และอุทกภัยในจังหวัดพิษณโุลก

พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหาร

จัดการน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค 

บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัยในจังหวัดพิษณโุลก

2,19 2 โครงการ

ชลประทาน

พิษณุโลก

1,097,000,000     806,800,000     869,000,000     385,000,000     211,000,000        3,368,800,000       

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาคนทุกช่วงวัย

ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การ

เป็นเมือง Happiness City

3,315,500           2,735,500        2,735,500        2,735,500        2,735,500           14,257,500           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. “พิษณุโลก เมือง 3 ธรรม คน

พอเพียง”

3,11 1 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

พิษณุโลก

1,185,500           1,185,500        1,185,500        1,185,500        1,185,500           5,927,500             

2. การสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย 

เพ่ือพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น

3,11 1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม

1,550,000           1,550,000        1,550,000        1,550,000        1,550,000           7,750,000             

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐแบบบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4.0

3,11 1 สํานักงานจังหวัด

พิษณุโลก กลุ่ม

งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

              580,000                580,000

แผนงานที่ 8 พัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม

ประเด็นการพฒันาที่ 4 พฒันาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม

แผนงานที่ 9 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยและน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
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1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาคนและและ

คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยผ่านการศึกษา 

เชื่อมโยงบูรณการทุกระดับการศึกษามุ่งสู่

มาตรฐาน (การสร้างอาชีพ/ภาษา)

19,406,578         -                 -                 -                 -                    19,406,578           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน

ทุกช่วงวัยผ่านระบบการศึกษา

  1.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 (Education Sandbox) ของจังหวัด

พิษณุโลก

3,11 1 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

           3,981,148              3,981,148

2. เสริมสร้างและทบทวนความรู้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

3,11 1 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก

           3,003,100              3,003,100

3. การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาจังหวัด

พิษณุโลกสู่ความเป็นเลิศ

3,11 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

จังหวัดพิษณุโลก

           2,520,000              2,520,000

4. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น

3,11 1 มหาวิทยาลัยเท

คราชมงคล

ล้านนาพิษณโุลก

              336,730                336,730

5. การเสริมสร้างเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้นวัตกรรมด้านอาชีพนักเรียน 

นักศึกษาจังหวัดพิษณโุลก การจัด

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านอาชีพ

นักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

3,11 1 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก

              253,500                253,500

6. ก่อสร้างอาคารคลุมหลังคาสนาม

กีฬาอเนกประสงค์ โรงเรยีนเตรียม

อุดมศึกษา ภาคเหนือ

3,11 1 โรงเรยีนเตรียม

อุดมศึกษา 

ภาคเหนือ

           9,312,100              9,312,100

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาระบบ

สาธารณสุขและส่งเสริมระบบบริการ

สุขภาพและนวัตกรรมการบริการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกในยุควิถีใหม่

356,237,600        7,036,000        6,836,000        3,536,000        3,536,000           377,181,600         

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบ

สาธารณสุขและส่งเสริมระบบบริการ

สุขภาพและนวัตกรรมการบริการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกในยุควิถีใหม่

                       -   

1. การพัฒนาโมเดลธุรกิจสําหรับ

รองรับเมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพดา้นสปาสมุนไพร

4,13 2 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

           6,000,000              6,000,000

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ

เดินทางและโมบายแพลทฟอร์มดิจิทัล

รองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดา้นสปาสมุนไพร

4,13 2 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

           5,000,000              5,000,000

3 ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้

ทั่วถึงเพ่ือสุขภาพดีถ้วนหน้าของ

ประชาชน

4,13 2 คณะสหเวช

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

           3,000,000              3,000,000

แผนงานที่ 10 ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา(Education Hub) ของภูมิภาคและเมืองแห่งการเรียนรู้

แผนงานที่ 11 ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ Medical/ Health Hub ของภูมิภาค
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4.พัฒนาศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง

ดา้นการบริการสุขภาพ ด้านแพทย์

แผนไทย ความงามและสมุนไพร ใน

ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

4,13 1 สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดพิษณุโลก

           1,440,800              1,440,800

5การพัฒนาขีดความสามารถทาง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อ

ส่งเสริมจังหวัดพิษณุโลกสู่การเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

4,13 1 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

         10,000,000            10,000,000

6. จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

คุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 1

4,13 2 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร

 พิษณุโลก

         18,450,200            18,450,200

7. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและ

ทักษะนวดแผนไทยแก่ประชาชนใน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง 1

4,13 2 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร

 พิษณุโลก

           3,000,000              3,000,000

8. พัฒนาผลิตภัณฑส์ุขภาพเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ

รายได้สู่ชุมชน

4,13 2 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร

 พิษณุโลก

           8,550,000              8,550,000

9. พัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปและ

ผลิตยาสมุนไพร WHO-GMP เพ่ือ

ตอบสนองการผลิตยาจากสมุนไพร

กระจายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนอื

ตอนล่าง 1

4,13 2 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร

 พิษณุโลก

         10,893,000            10,893,000

10. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

จังหวัดพิษณุโลก

4,13 1 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร

 พิษณุโลก

         40,623,000            40,623,000

11. ส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและ

มาตรฐานนวัตกรรมการบริการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อ

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพระดับ

นานาชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนอื

ตอนล่าง 1

4,13 2 โรงพยาบาล

พรหมพิราม

         60,000,000            60,000,000

12. พัฒนาระบบบริการทันตกรรม

ทางไกล (Teller dentistry) เพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

4,13 2 คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

         15,000,000            15,000,000

13. การบริการทางทันตกรรมและใส่

ฟันเทียมแก่ประชาชนทั่วไปหรือ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุในเขตจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

4,13 2 คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

              500,000            500,000            500,000            500,000               500,000              2,500,000

14.ให้บริการทางทันตกรรมและใส่ฟัน

เทียมแก่กลุ่มผู้พิการหรือคนไร้ที่พ่ึง

4,13 2 คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

              500,000            500,000            500,000            500,000               500,000              2,500,000

15.ยกระดับขีดความสามารถและ

ทักษะเฉพาะทางทันตกรรมของนิสิต/

นักศึกษา ทันตแพทย์ และบุคลากร

ทางทันตสาธารณสุข  ในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยปฏิบัติการ

เสมือนจริงอิจฉริยะ       ทางทันตก

รรมและห้องเรียนอัจฉริยะ (Dental 

simulation intelligence laboratory 

and Smart class room)

4,13 2 คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

         70,000,000            70,000,000
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16. จัดต้ังศูนย์กลางการรักษาทางทัน

ตกรรมขั้นสูงครบวงจร (Dental Hub)

 ภาคเหนือตอนล่าง

4,13 2 คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

         50,000,000            50,000,000

17. การพัฒนาต้นแบบการบริหาร

จัดการโรงพยาบาลทันตกรรม

สู่บริการทันตกรรมวิถีใหม่ ด้วย

เทคโนโลยีทันตกรรมทางไกล

4,13 1 คณะทันต

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

              450,000            450,000            450,000            450,000               450,000              2,250,000

18. การจัดซื้อเครื่องมือรักษาโรคหลอด

เลือดสมอง

4,13 1 โรงพยาบาลพุทธ

ชินราช

         50,000,000            50,000,000

19.ส่งเสริมให้คุณภาพวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้มาตรฐาน

4,13 2 โรงพยาบาลบาง

กระทุ่ม

              444,600                444,600

20. การส่งเสริมวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์

จากพืชและสมุนไพรแบบครบวงจร

ผ่านระบบดิจิทัล

4,13 2 คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

        1,500,000            300,000              1,800,000

21.พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพร

ให้ได้มาตรฐาน

4,13 1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดพิษณุโลก/

ศูนย์ขยายพันธุ์

พืชที่ 6 พิษณุโลก

              300,000                300,000

22. การสํารวจชุมชนที่มีการผลิตผล

ผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดพิษณุโลก และสร้างแหล่ง

วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานใน

จังหวัดพิษณุโลก

4,13 2 คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

        2,000,000         3,000,000              5,000,000

23. สมุนไพรไทย" พัฒนา "อาชีพ" 

สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

4,13 1 สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดพิษณุโลก

           2,086,000         2,086,000         2,086,000         2,086,000            2,086,000            10,430,000

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน้อมนำ

ศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ

3,218,500           965,000           965,000           965,000           965,000              7,078,500             

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยน้อมนำ

ศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ

                       -   

1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย

3,10 1 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

พิษณุโลก

              965,000            965,000            965,000            965,000               965,000              4,825,000

2. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะดา้น

ดนตรมีงัคละ จังหวัดพิษณุโลก

3,10 1 สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด

พิษณุโลก

           1,000,000              1,000,000

3.น้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤษศาสตร์ 

และโคกหนองนาโมเดล สู่การปฏิบัติ

3,10 1 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก

           1,253,500              1,253,500

1. โครงการสําคัญที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงาน

 และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

(Upskill/reskill) สู่ยุควิถีใหม่

1,014,360           1,014,360        1,014,360        1,014,360        1,014,360           5,071,800             

แผนงานที่ 12 สืบทอดอัตลักษณ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานที่ 13 ยกระดับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(Upskill/Reskill)
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กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการสร้างงาน 

และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

(Upskill/reskill) สู่ยุควิถีใหม่

                       -   

1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่วิกฤต 

COVID -19 จังหวัดพิษณุโลก

3,11 1 สํานักงานจัดหา

งานจังหวัด

พิษณุโลก

              650,000            650,000            650,000            650,000               650,000              3,250,000

2.จัดอบรมและเสริมทักษะชีวิต ปรับ

เจตคติในการทำงานที่มุ่งเน้นการเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงาน ตามหลักสูตร 9 

พฤติกรรมการทำงานให้แก่นักศึกษา

ระดับ ปวช./ปวส.

3,11 2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดพิษณุโลก

              364,360            364,360            364,360            364,360               364,360              1,821,800

1. โครงการสําคัญที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุ 

และสร้างจิตสานึก ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

539,000              539,000           539,000           539,000           -                    2,156,000             

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนนุ และ

สร้างจิตสานึก ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                       -   

1. ค่ายเยาวชนพฤกษศาสตร์น้อย 5,18 2 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

              539,000            539,000            539,000            539,000              2,156,000

2. โครงการสําคัญที่ 2 พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นระบบและย่ังยืน

3,259,500           2,934,600        2,680,300        1,160,000        900,000              10,934,400           

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาและบริหาร

ทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและย่ังยืน

                       -   

1. สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและนิเวศน์

ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในบึงราชนก

5,18 2 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงนํ้า

จืดพิษณุโลก

              300,000            300,000            300,000                900,000

2. สํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ชาวประมง

บึงราชนก

5,18 2 สนง.ประมง

จังหวัดพิษณุโลก

              200,000            200,000            200,000                600,000

3. สํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพบึงราชนก (นิเวศน์บก)

5,18 2 สํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 11

              700,000                700,000

4. จัดทำแผนการอนุรักษ์ทรัพยากร

ความหลากหลายทางชีวภาพบึงราชนก

5,18 2 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

              177,500            292,600             38,300                508,400

5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

บึงราชนก

5,18 2 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงนํ้า

จืดพิษณุโลก

              380,000            380,000            380,000              1,140,000

6. สร้างกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

และกำหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์น้ำบึงราชนก

5,18 2 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงนํ้า

จืดพิษณุโลก

           260,000            260,000            260,000                780,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาและบริหาร

ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน

                       -   

1. ป่าไม้ย่ังยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าไม้มงคล เพื่อ

ยกระดับพื้นที่เป็นแหล่งบริการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลก

5,18 1 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

           1,502,000         1,502,000         1,502,000            900,000               900,000              6,306,000

ประเด็นการพฒันาที่ 5 พฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็นระบบและย่ังยืน

แผนงานที่ 14 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลังงานที่เป็นระบบและย่ังยืนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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3. โครงการสําคัญที่ 3 พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นระบบและย่ังยืน

42,239,400         3,370,000        450,000           750,000           750,000              47,559,400           

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการน้ําแบบบูรณาการ

                       -   

1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

น่าน บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน

ไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

5,19 1 สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

         15,200,000            15,200,000

2. ก่อสร้างเขื่อนก้ันกันตลิ่งพังบริเวณคู

น้ํารอบเขตโบราณสถาน ภายในวัด

อรัญญิก

5,19 1 สนง.โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

         11,600,000            11,600,000

3. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพ้ืนที่

การเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย์

5,19 1 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

              350,000            350,000            450,000            750,000               750,000              2,650,000

4. เจาะบ่อดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์

 หมู่ที่ 1 - 12 ตาํบลหนองกุลา อําเภอ

บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

5,19 1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอบางระกํา

           5,000,000              5,000,000

5. เจาะบ่อดาลพร้อมระบบโซล่าเซลล์

 หมู่ที่ 12 - 22 ตาํบลหนองกุลา 

อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

5,19 1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอบางระกํา

           5,000,000              5,000,000

6.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนบัสนุน

โครงการทหารพันธุ์ดี(ค่ายสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ)

5,19 2 โครงการ

ชลประทาน

พิษณุโลก

           5,089,400              5,089,400

7.การจัดการแหล่งน้ำบนพ้ืนที่สูงเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค และการเกษตร

อย่างย่ังยืนโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

(School Base Management) ตาํบล

นครชุม ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก

5,19 3 โรงเรยีนนครชุม

พิทยา รัชมังคลา

ภิเษก องค์การ

บริหารส่วนตำบล

นครชุม และ

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำกุ่ม

        3,020,000              3,020,000

4. โครงการสําคัญที่ 4 บริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและน้ําเสีย

270,000              270,000           270,000           270,000           270,000              1,350,000             

กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและน้ําเสีย

1.หน่วยงานต้นแบบดา้นการจัดการ

ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก

5,18 1 สนง.ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

              270,000            270,000            270,000            270,000               270,000              1,350,000

5. โครงการสําคัญที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา

พลังงานทดแทน

12,800,000         -                 -                 -                 -                    27,500,000           

กิจกรรมหลักที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนา

พลังงานทดแทน

1.นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับการเกษตรสมัยใหม่แบบครบ

วงจรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

5,18 2 มหาวิทยาลัย

นเรศวร

5,500,000           5,500,000             

2. ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

5,18 2 สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

พิษณุโลก

900,000              5,500,000             

3.ส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

5,18 2 สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

พิษณุโลก

900,000              5,500,000             
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4.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุง PVC

ขนาด 8 ลบ.ม.

5,18 2 สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

พิษณุโลก

200,000              5,500,000             

5.ส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

อาคารขนาด 30 กิโลวัตต์

5,18 2 สํานักงาน

พลังงานจังหวัด

พิษณุโลก

5,300,000           5,500,000             

1. โครงการสําคัญที่ 1 เสริมสร้างความมั่น

ปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก และอํานวยความ

เป็นธรรมแก่ประชาชน

2,487,200           2,487,200        2,487,200        2,487,200        2,487,200           12,436,000           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 เสริมสร้างความมั่น

ปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก และอํานวยความ

เป็นธรรมแก่ประชาชน

1. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการ

อำนวยความยุตธิรรมให้ประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดพิษณโุลกอย่างบูรณาการ

1,1 1 สํานักงาน

ยุตธิรรมจังหวัด

พิษณุโลก

482,300              482,300           482,300           482,300           482,300              2,411,500             

2. พัฒนาศักยภาพการรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก

1,1 1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดพิษณุโลก

1,155,600           1,155,600        1,155,600        1,155,600        1,155,600           5,778,000             

3. สร้างจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริม

ความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดพิษณโุลก

1,1 1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดพิษณุโลก

849,300              849,300           849,300           849,300           849,300              4,246,500             

1. โครงการสําคัญที่ 1 ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณโุลกแบบ

บูรณาการ

2,695,000           2,695,000        2,695,000        2,695,000        2,695,000           13,475,000           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณโุลกแบบ

บูรณาการ

1. พัฒนาจังหวัด TO BE NUMBER 

ONE พิษณุโลกแบบบูรณาการ

1,1 1 สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดพิษณุโลก

2,000,000           2,000,000        2,000,000        2,000,000        2,000,000           10,000,000           

2.เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์

ปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามยา

เสพตดิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,1 1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดพิษณุโลก

245,000              245,000           245,000           245,000           245,000              1,225,000             

3. ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและการค้นหาผู้

เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ

บําบัดรักษา

1,1 1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดพิษณุโลก

450,000              450,000           450,000           450,000           450,000              2,250,000             

1. โครงการสําคัญที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัยและ

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ

1,119,400           1,119,400        1,119,400        1,119,400        1,119,400           5,597,000             

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัยและ

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ

1.บูรณาการการเตรียมความพร้อมใน

การป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง

1 1 สำนักงานป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด

พิษณุโลก

1,119,400           1,119,400        1,119,400        1,119,400        1,119,400           5,597,000             

แผนงานที่ 17 พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม ระบบเตือนภัยสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัตซิำ้ที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพฒันาที่ 6 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กบัต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ

แผนงานที่ 15 พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานที่ 16 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
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1. โครงการสําคัญที่ 1 สถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และขยาย

ความร่วมมือ กับเมือง/มณฑล/จังหวัด กับ

เมืองในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC

 และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค

 GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

และประเทศศักยภาพ

-                    5,000,000        -                 -                 5,000,000           10,000,000           

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพ่ีเมืองน้อง และขยายความร่วมมือ กับ

เมือง/มณฑล/จังหวัด กับเมืองในประเทศ

บนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC และ

ประเทศศักยภาพ

1. สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง

น้อง และขยายความร่วมมือ กับเมือง/

มณฑล/จังหวัด กับเมืองในประเทศบน

ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS 

LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

และประเทศศักยภาพ

1 1,2 สํานักงานจังหวัด

พิษณุโลก

และส่วนราชการที่

เก่ียวข้อง

5,000,000        5,000,000           10,000,000           

รวมท้ังสิ้น 1,794,899,688    1,064,980,510 1,108,629,910 545,284,610    398,385,610       4,926,880,328     

แผนงานที่ 18 ส่งเสริมการขยายความร่วมมือกับประเทศศักยภาพ และสถาปนา/กระชับความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับเมืองในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 

และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 1 สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา การลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความม่ังคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต 

การสรางมูลคาเพ่ิมและนวัตกรรม และการตลาดเชิงรุก ภาคการคา 

การลงทุน และภาคธุรกิจบริการ 

2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถดานการคา 

การลงทุน สินคาและบริการ OTOP และ SMEs ฟนฟูเยียวยา

สรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานรากในยุควิถีใหม(New Normal) 

3. แนวทางการพัฒนา 1.สงเสริมการคาการลงทุน สินคาและบรกิาร บนระเบียงเศรษฐกิจ 

และอนุภุมิภาคความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

2.พัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและโลจิสติกส 

(Logistic Hub) ของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ มุงเนน

การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

และการขยายฐานใหมท่ีใหความสำคัญกับการกระจายโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเปนเปาหมายที่สำคัญ ซึ่งการ

ตอบสนองตอเปาหมายดังกลาวประเทศไทยตองใชประโยชนจาก

ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ การดำเนินยุทธศาสตรเชิง

รุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการ

ผลิตและบริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากร 

ในเขตเมืองเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ

รายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมี

ศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน ชวยลดแรงกดดันจาก

กระจุกตัวของการพัฒนาท่ีอยูในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเปนผล

จากการพัฒนาที่ผานมา และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันและทำใหเกิดผลตอบแทนในเชิง
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หัวขอ รายละเอียด 

เศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกสท่ีเปนโครงขายระหวางเมืองที่จะเปนระบบ

สมบูรณขึ้น เชนเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการสงเสริมการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ทำใหมีโอกาสเปนเขต

เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศไดดี นอกจากนั้น การเปนสวนหนึ่ งของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทย

กับประเทศเพ่ือนบาน 

จังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยกลางภาคเหนือตอนลาง 1 

และเปนจุดตั้งของระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญแนวระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจใน             

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region – GMS) 

โดยไดกำหนดเปนเมือง 3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ มุงเนนสงเสริม

การคาการลงทุน การทองเที่ยว เพิ่มศักยภาพดานการคาการ

ลงทุนในจังหวัดพิษณุโลกในทุกมิติ และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันและทำใหเกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ของการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกสที่เปน

โครงขายระหวางเมืองที่จะเปนระบบสมบูรณขึ้นท่ีจะสงผลใหเกิด

รายไดจากภาคการคา การลงทุน และบริการเพิ่มมากย่ิงขึ้น 

ปญหาสถานการณทางดานเศรษฐกิจในปจจุบันมีการ ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สงผลกระทบตอการสงออกและการ

ดำเนินธุรกิจ ทำใหมีสินคาบางชนิด ไมสามารถระบายออก          

นอกพื้นที่ ไดจึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเจริญเติบโต 

อยางย่ังยืนดวยการขับเคลื่อนความรวมมือและเจรจาธุรกิจการคา

กับประเทศศักยภาพ ประเทศในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC 

และ EWEC ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง เพื่อทำใหสินคา 

และบริการของจังหวัดพิษณุโลกเปนที่รูจัก และสามารถขยาย

ชองทางการคาไดอยางย่ังยืน รวมถึง การพัฒนาดานการตลาด 

สรางความสามารถในการแขงขันใหกับผูผลิต 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สินคาและ

บริการของจังหวัดพิษณุโลกใหเกิดความสมดุลขยายตัวอยาง
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ตอเนื่อง สรางงาน สรางรายได มีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม

และเกิดความมั่งคั่งบนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

2. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  1. พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก/จังหวัดศักยภาพ 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

ยกระดับขีดความสามารถดานการคาการลงทุน สินคา  

และบริการ 

1.พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถดานการคาการ

ลงทุนจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ : 4,323,000 บาท/ป 

ผูรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรอุตสาหกรรม 

งบประมาณ : 3,500,000 บาท/ป 

ผูรับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณโุลก 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

3. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2 

4. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 39,115,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

2. ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนจากภาคภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ 

3. มีการพัฒนาและเชื่อมโยงชองทางการจำหนายผลิตภัณฑตางๆ

ของจังหวัดพิษณุโลกท้ังภายในประเทศ และในตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

4. ผูผลิต/ผูประกอบการ ธุรกิจ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 1 สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา การลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความม่ังคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 2. โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพสรางความเขมแข็ง

เศรษฐกิจฐานราก OTOP SMEs ในยุควิถีใหม 

2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถดานการคา           

การลงทุน สินคาและบริการ OTOP และ SMEs ฟนฟูเยียวยา

สร างค วาม เข มแข็ งแก เศ รษ ฐ กิ จ ฐาน ราก ใน ยุ ค วิ ถี ให ม                   

(New Normal) 

3. แนวทางการพัฒนา 1.สงเสริมการคาการลงทุน สินคาและบริการ บนระเบียง

เศรษฐกิจ และอนุภูมิภาคความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

4. หลักการและเหตุผล แผ นพั ฒ น า เศรษฐ กิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบั บ ท่ี  12 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ มุงเนน

การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

และการขยายฐานใหมท่ีใหความสำคัญกับการกระจายโอกาส         

ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเปนเปาหมายที่สำคัญ            

ซึ่ งการตอบสนองตอเปาหมายดังกลาวประเทศไทยตองใช

ประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี การดำเนิน

ยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการ

เปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัว 

ของประชากร ในเขตเมืองเปนโอกาสในการกระจายความเจริญ

และยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง

นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน ชวยลดแรง

กดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยูในกรุงเทพฯ และภาคกลาง

ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาที่ผานมา และในขณะเดียวกันก็เปนการ

ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและทำใหเกิดผลตอบแทน

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและ
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ระบบโลจิสติกสท่ีเปนโครงขายระหวางเมืองที่จะเปนระบบ

สมบูรณขึ้น เชนเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการสงเสริมการ

พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ทำใหมีโอกาสเปนเขต

เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศไดดี นอกจากนั้น การเปนสวนหนึ่ งของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทย

กับประเทศเพ่ือนบาน 

จังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยกลางภาคเหนือตอนลาง 1 และเปน

จุดตั้งของระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 

ลุมน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region – GMS) โดยได

กำหนดเปนเมือง 3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ มุงเนนสงเสริมการคา

การลงทุน การทองเที่ยว เพ่ิมศักยภาพดานการคาการลงทุนใน

จังหวัดพิษณุโลกในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

และทำใหเกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังค 

ในสถานการณ การแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 สงผลกระทบตอรายไดผูผลิต ผูประกอบการ OTOP 

ประกอบกับ พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนไปใช ระบบ e- Commerce มากย่ิงข้ึนในการซื้อ

สินคาและบริการผานทางออนไลน อีกทั้งในปจจุบัน ยังไมคอยมี

คนรูจัก กับผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดพิษณุโลกมากนัก            

และไมมีผูประกอบการรุน ใหมสืบสานภูมิปญ ญาทองถ่ิน 

ผลิตภัณฑ OTOP 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การคาการลงทุน สินคาและ

บริการของจังหวัดพิษณุโลกใหเกิดความสมดุลขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง สรางงาน สรางรายได มีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม

และเกิดความมั่งคั่งบนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. กำไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและยอมเพ่ิมขึ้น 

2.อัตราเพ่ิมของรายไดจากการจำหนายสินคา OTOP เพ่ิมข้ึน 
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7. พื้นที่เปาหมาย  1. พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

2. จังหวัดศกัยภาพ 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

OTOP SMEs ในยุควิถีใหม  

1.สงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP 

จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ : 2,410,000 บาท/ป 

ผูรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2  

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

2.พิษณุโลก Digital Communnity Talent 

งบประมาณ : 432,000 บาท/ป 

ผูรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณโุลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

3. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2 

4. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 14,210,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ผูประกอบการ OTOP ไดรับการพัฒนาทักษะองคความรูในการ        

ตอยอด ภู มิป ญ ญ า พั ฒ น าผลิ ตภัณ ฑ ใหสามารถตอบ สน อง          

ความตองการของตลาด 
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2. มีการพัฒนาและเชื่อมโยงชองทางการจำหนายผลิตภัณฑตาง ๆ 

ของจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มข้ึน 

3. ถารายได จากการจำหนายสินคา OTOP เพิ่มมากขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 1 สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา การลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความม่ังคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 3.โครงการพัฒนาโครงสรางพื้ นฐานสายหลัก สายรอง              

และโครงขายคมนาคมเพ่ือการพัฒนาเมือง 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาโครงขายคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐานใหรองรับและเอื้อ              

ตอการคาการลงทุน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและโลจิสติกส 

(Logistic Hub) ของภูมภิาค 

4. หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร

ท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการ

ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ รองรับ

การขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม สงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

ความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ 

สงเสริมโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนา

พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการกำกับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินการ สรางความเปนธรรมการเขาถึง

บริการพ้ืนฐานและการคุมครองผูบริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการ

พัฒนาผูประกอบการสาขาโลจิสติกส และหนวยงานที่มีศักยภาพ

เพ่ือขยายการทำธุรกิจในตางประเทศ 

จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ยุทธศาสตรบนระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : 

EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจเห นือ- ใต (North – South 

Economic Corridor : NSEC) และเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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แมสอด กับ เสนทางพัฒ นา L IM EC  : Luangp rabang – 

Indochina – Mawlamyin   Economic Corridor) ประกอบกับ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเปนตองพัฒนา

โครงขายคมนาคม รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหมีความพรอม

เพ่ือรองรับตลาดการแขงขันที่มีขนาดใหญขึ้น ทั้งในดานการคา 

การลงทุน และการทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคมนาคม

ของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC เชื่อมโยงประเทศเพ่ือน

บานและความรวมมือ GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. สัดสวนมูลคาผลติภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่เก็บ

สินคา และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด 

แบบปริมาณลูกโซเพิ่มข้ึน 

2. การพัฒนาเสนทางสายหลักและสายรองเพิ่มขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณโุลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

พัฒนาเสนทางสายหลักใหมีความพรอมรองรับการพัฒนา 

1.พัฒนาเสนทางสายหลักใหมีความพรอมรองรับการพัฒนา 

งบประมาณ งบลงทุน 50,000,000 บาท/ป 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 1 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

2.กอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 

ตอนชาติตระการ - ชำนาญจุย" 

งบประมาณ งบลงทุน 20,000,000 บาท(ป 2566) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) 

 

3. ปรับปรงุทางหลวงหมายเลข 1295 ตอนควบคุม 0100  

ตอนกกไมแดง - เนินมะปราง ระหวาง กม.15+345 - กม.
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20+075" 

งบประมาณ งบลงทุน 15,950,000 บาท(ป 2566) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 

 

พัฒนาเสนทางสายรองใหมีความพรอมรองรับการพัฒนา

เช่ือมโยง Missing link 

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บึงแกงใหญ ตำบลทาทอง 

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 18,500,000 บาท(2566) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

2. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายบานหลังเขา - บานน้ำดั้น 

ตำบลหนองกระทาว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 13,800,000 บาท(2566) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

3. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย แยก ทล.1115 - บาน

สุพรรณพนมทอง ตำบลบานนอยซุมข้ีเหล็ก/พันชาลี  อำเภอเนิน

มะปราง/วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 25,000,000 บาท(2566) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

4. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย แยก ทล.2013 – บานหนอง

หิน ตำบลบานแยง  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 20,000,000 บาท(2567) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

5. กอสรางถนนลาดยางถนนสาย ทล.12 (ซอยปาตาล) หมูที่ 3 
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ตำบลไผขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 10,000,000 บาท(2567) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

6. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายแยก ทล.2013 - บานนา

หนอง ตำบลหนองกระทาว  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 14,300,000 บาท(2567) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

7.ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสายบานแถว หมูที่  1 ตำบล       

แมระกา  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 5,000,000 บาท(2568) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

8. ปรับปรุงผิวทางลาดยาง พรอมงานปองกันการกัดเซาะ ถนน

สายอนุสาวรีย - หนองทอง ตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 10,000,000 บาท(2568) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 

 

9. ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนสาย แยก ทล.1115 - บาน

สุพรรณพนมทอง(ตอนที่ 2) ตำบลบานนอยซุมขี้เหล็ก/พันชาลี  

อำเภอเนินมะปราง/วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ งบลงทุน 25,000,000 บาท(2568) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงชนบทพิษณโุลก 
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หัวขอ รายละเอียด 

10. กอสรางสะพาน คสล.ขามคลองวังสะแก หมูที่ 8 บานคลองตาล  

ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณโุลก 

งบประมาณ งบลงทุน 5,800,000 บาท(2566) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ท่ีทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 

2. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) 

3. แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 

4.ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมพิราม 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 

11. งบประมาณ 383,350,000บาท 

12. ผลผลิต (Output) โครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายคมนาคมเพ่ือการพัฒนาเมืองไดรับการ

พัฒนาใหมีมาตรฐาน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 1 สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา การลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความม่ังคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 4. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคม 

เพ่ือการคาการลงทุน 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาโครงขายคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐานใหรองรับและเอื้อตอ

การคาการลงทุน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและโลจิสติกส 

(Logistic Hub) ของภูมภิาค 

4. หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร

ท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการ

ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ รองรับ

การขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม สงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

ความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ 

สงเสริมโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนา

พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการและการกำกับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินการ สรางความเปนธรรมการเขาถึง

บริการพ้ืนฐานและการคุมครองผูบริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการ

พัฒนาผูประกอบการสาขาโลจิสติกส และหนวยงานที่มีศักยภาพ

เพ่ือขยายการทำธุรกิจในตางประเทศ 

จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ยุทธศาสตรบนระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : 

EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจเห นือ- ใต (North – South 

Economic Corridor : NSEC) และเชื่อมตอเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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หัวขอ รายละเอียด 

แมสอด กับ เสนทางพัฒ นา L IM EC  : Luangp rabang – 

Indochina – Mawlamyin   Economic Corridor) ประกอบกับ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเปนตองพัฒนา

โครงขายคมนาคม รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหมีความพรอม

เพ่ือรองรับตลาดการแขงขันที่มีขนาดใหญขึ้น ทั้งในดานการคา 

การลงทุน และการทองเที่ยว 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาจังหวัดใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสและการคมนาคม

ของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC เชื่อมโยงประเทศ          

เพ่ื อนบาน และความรวม มือ  GMS LIMEC ASEAN+3 และ 

BIMSTEC 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. สัดสวนมูลคาผลติภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่เก็บ

สินคา และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด 

แบบปริมาณลูกโซเพิ่มข้ึน 

2. การพัฒนาเสนทางสายหลักและสายรองเพ่ิมข้ึน 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคม เพื่อการคาการ

ลงทุน 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคม เพื่อการคาการ

ลงทุน 

งบประมาณ งบลงทุน 50,000,000 บาท/ป 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 1 

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 

2. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) 

3. แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 200,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) เสนทางสายหลักสายรองไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 1 สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา การลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความม่ังคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 5. โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับภูมิทัศน สังคมที่

เปลี่ยนแปลง   

2. ช่ือแผนงาน ยกระดับการคา การลงทุนสูเศรษฐกิจดิจิทัลบนฐานเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม และพัฒนาใหเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองอัจฉริยะ

(Smart City) และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสรางเศรษฐกิจ

ฐานรากยุควิถีใหม (New Normal) 

4. หลักการและเหตุผล น โยบายและแผนระดับช าติ วาดวยการพัฒ นาดิจิทั ล         

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนการตอยอดการพัฒนาประเทศดวย

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ดำเนินการมาอยางตอเน่ืองโดยมุงหวังปฏิรูป

ประเทศไทยใหทันตอบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่

กำลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุคดิจิทัล ตั้ งแตการเรง

วางรากฐานดิจิทัลของประเทศผานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน

ดานดิจิทัล การสรางระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกภาค

สวนมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจและสังคม และใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลอยาง

เต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศในกลุม

ประเทศพัฒนาแลว ที่สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคา  

และขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนในระยะยาว 

จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่ เปนศูนยกลางการพัฒนา/

ศูนยกลางความเจริญแหงภูมิภาคภาคเหนือตอนลาง ในการพัฒนา

จังหวัดพิษณุโลกใหบรรลุเปาหมาย และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

จึงตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะภาค

ประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน โดยความรวมมือรวมใจและ
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หัวขอ รายละเอียด 

บูรณาการการทำงานอยางมีสวนรวมอยางเขมแข็งของทุก             

ภาคสวน 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

2. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมขึ้น 

3.สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่เก็บ

สินคา และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด 

แบบปริมาณลูกโซเพิ่มข้ึน 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณโุลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

พัฒนายกระดับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 

1.พัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับภูมิทัศน สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง  

งบประมาณ งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท/ป 

หนวยงานผูรับผิดชอบ สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 

บริษัท พิษณุโลกพัฒนาเมือง จำกัด 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

3. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณโุลก 

4. บริษัท พิษณุโลกพัฒนาเมือง จำกัด 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ 4,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) จังหวัดพิษณุ โลกมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 
 
 



หนา I 113 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 1 สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคา การลงทุน สินคาบริการ 

โครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาสูความม่ังคั่ง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 6.โครงการพัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ(Smart City) 

2. ช่ือแผนงาน ยกระดับการคา การลงทุนสูเศรษฐกิจดิจิทัลบนฐานเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม และพัฒนาใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองอัจฉริยะ

(Smart City) และยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมสรางเศรษฐกิจ

ฐานรากยุควิถีใหม (New Normal) 

4. หลักการและเหตุผล แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองนา

อยูอัจฉริยะ มุงเปาการพัฒนาเมืองนาอยูในทุกภาคของประเทศ 

เพ่ือเปนศูนยเศรษฐกิจ แหลงจางงานและที่อยูอาศัย รวมทั้งพื้นที่

เพ่ือการอนุรักษที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สอดคลอง

กับอัตลักษณทองถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการ

บริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ท่ีสามารถรองรับความตองการของคนทุกกลุม รวมทั้ งมีการ

จัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และเปนเมืองที่มีความยืดหยุน ซึ่งสามารถ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

และเทคโนโลยี โดยใชศักยภาพและโอกาสของแตละเมืองและมี

การวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ รวมทั้งใหความสำคัญ กับ

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการมีสวน

รวมของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ และการผลักดันการพัฒนาให

เปนเมืองอัจฉริยะในพ้ืนท่ีที่มีความพรอมในการพัฒนา โดยการนำ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช 

จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบจัดสงขอเสนอ

โครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Smart 
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City) ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาอนุมัติประกาศเปนเมืองอัจฉริยะ โดยให

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเปนผูยื่นขอเสนอตอสำนักงานเมือง

อั จฉริ ยะประ เท ศ ไท ย ใน น าม ข อ งจั งห วั ด พิ ษ ณุ โล ก  ซึ่ ง 

Phitsanulok Smart City ประกอบดวยSmart Governance 

และSmart Environment โดย จังหวัดพิษณุโลกเขารับใบ

ประกาศเขตพ้ืนที่สงเสริมเมืองอัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาไปสูเมือง

อัจฉริยะตอไป ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อพัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

2. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น 

3.สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง สถานที่เก็บ

สินคา และการคมนาคม ตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดแบบ

ปริมาณลูกโซเพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

1.พัฒนาจังหวัดสูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

งบประมาณ งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท/ป 

หนวยงานผูรับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดพิษณโุลก 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สวนราชการทุกสวนราชการในจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 

2.บริษัท พิษณโุลกพัฒนาเมือง จำกัด 

3.สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 

4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

5. สวนราชการในจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ 4,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. จังหวัดพิษณุโลกกาวสเูมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

2. มีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาเมืองในทุกดาน 
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(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 พัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากลและยั่งยืน และเปนเมืองศูนยกลาง

การประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการสำคัญ 1. โครงการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวสมูาตรฐานสากล 

2. ชื่อแผนงาน ยกระดับและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการท่ีมีมาตรฐานสากล 

3. แนวทางการพัฒนา ยกระดับและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวและบริการในรูปแบบการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสนับสนุนใหจังหวัดเปนเมืองสรางสรรค 

(Creative City) 

4. หลักการและเหตุผล ตามท่ีรัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวทางและ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ในดานการ

ทองเท่ียว การปรับโครงสราง การผลิต ภาคบริการ โดยเรงพัฒนาระบบ

การคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ำ 

ทางอากาศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากล 

และรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับ

นานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอร

การสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวของพ้ืนที่

ที่มีความเชื่อมโยงทั้งกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่น โครงสราง

พื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานการใหบริการ ทั้งท่ีพัก โรงแรม 

สินคา ของฝากที่ระลึก การประชาสัมพันธการทองเที่ยวตามประเพณี

สำคัญๆ ของจังหวัด รวมถึงการบูรณาการมีสวนรวมของหนวยงาน 

องคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในพ้ืนท่ีในการอนุรักษฟนฟู  

และพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณหรือแลนมารคของทองถ่ินในจังหวัด 

จั งหวัดพิษณุ โลกไดใหความสำคัญ ในดานการทองเที่ ยวและ              

ก ารบ ริก าร  โด ยกำห นด เป น ป ระ เด็ น การพั ฒ นาของจั งห วั ด                    

จากทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวที่สำคัญของจังหวัดมุงไปสู

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชิงเกษตรเชิงศิลปวัฒนธรรม 
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ประเพณีเชิงประวัติศาสตร รวมถึงการพัฒนาการบริการใหมีมาตรฐาน

ระดับสากลทั้งโรงแรมที่พัก/สินคาของที่ระลึก รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน

ที่เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยในแตละ

ปมีจำนวนนักทองเท่ียวมาเที่ยวชมประมาณ 1.9 ลานคนตอป และมี

รายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 8,330.90 ลานบาทตอป เพ่ือเปนการ

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก จึงตองดำเนินการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ ยวของจังหวัด

พิษณุโลก ใหพรอมรับกับการใหบริการเพื่อนำรายไดเขาสูชุมชนเพ่ือให

เกิดพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เช่ือมโยงกลุม

จังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุ

ภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  1. จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

3.จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาที่ไดมาตรฐาน 

7. พื้นท่ีเปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 

พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวสมูาตรฐานสากล 

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณโุลก 

2. สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 11 

3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

4. สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 พิษณุโลก 

5. หนวยงานดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวของ 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2567 - 2570 

11. งบประมาณ 4,000,000 บาท 



หนา I 117 

 

หัวขอ รายละเอียด 

12. ผลผลิต (Output) 1. แหลงทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกไดรับการพัฒนา ยกระดับใหมี

มาตรฐาน 

2. ประชาชนมรีายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

3. มีนักทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 พัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากลและยั่งยืน และเปนเมืองศูนยกลาง

การประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ Mice City 

2. ช่ือแผนงาน สงเสริมการเปนศนูยกลางการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเที่ยวในระดับนานาชาติและ 

เปนเมืองแหงศนูยกลางการประชุมและนิทรรศการ 

4. หลักการและเหตุผล ดานการสรางความสามารถในการแขงขันภายใตประเด็นที่ 3 

แมเหล็กการทองเที่ ยวระดับ โลกเรื่ องทองเที่ ยว เชิ งธุร กิจ           

และทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคและแนวทางการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร

ท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง

ยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว

สินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวของจังหวัด ใหมี

มาตรฐานสากลและเปนเมืองศูนยกลางการประชุมและจัด

นิทรรศการ (MICE CITY) 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

2. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

3.จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาที่ไดมาตรฐาน 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

สงเสริมการเปนศูนยกลางการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 

1.สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE City 

งบประมาณ 3,084,900 บาท/ป 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
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2. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางและไฟระดับแบบ LED สลับสีพรอมระบบ

ไฟฟาบรเิวณริมแมน้ำนาน สวนชมนานเฉลิมพระเกียรติ 

งบประมาณ 9,600,000 บาท(2567) 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

เทศบาลนครพิษณุโลก 

 

3. จัดประชุมนานาชาติเพ่ือสงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ ความงามและแพทยแผนไทยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ

โขง 

งบประมาณ 25,000,000 บาท(2568) 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

 

4. สงเสริมการสรางอัตลักษณชุมชนทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 ชุมชน 

1 ผลิตภัณฑ สรางสรรคไมซชุมชน(2567) 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

 

5. พัฒนาจังหวัดพิษณุ โลกใหเปนศูนยกลางการประชุมดาน

การแพทย สมุนไพร และอาหารเพ่ือการบำบัด 

งบประมาณ 30,000,000 บาท(2570) 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

 

6.สงเสริมการทองเที่ยวดวยจักรยาน 

งบประมาณ 6,000,000 บาท/ป(2566 – 2568) 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
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9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 100,024,500 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. แหลงทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกไดรับการพัฒนา ยกระดับให

มีมาตรฐาน 

2. ประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

3. มีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 2 พัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานสากลและยั่งยืน และเปนเมืองศูนยกลาง

การประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการสำคัญ 3 โครงการสงเสริมความสามารถในการแขงขัน พัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการ

ทองเท่ียว สูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

2. ชื่อแผนงาน แผนงานท่ี 6 ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสงเสรมิใหเปนเมืองสรางสรรค 

3. แนวทางการพัฒนา ยกระดับและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวและบริการในรูปแบบการทองเที่ยว              

เชิงสรางสรรคและสนับสนุนใหจังหวัดเปนเมืองสรางสรรค (Creative City) 

4. หลักการและเหตุผล ตามที่รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวทางและทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12 ในดานการทองเที่ยว การปรับ

โครงสราง การผลิต ภาคบริการ โดยเรงพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหเกิดความ

เชื่อมโยงเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการ

ทองเท่ียวของไทยสูสากล และรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดใน

ระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรการ

สนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ีที่มีความเชื่อมโยง

ทั้งกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่น โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากร 

มาตรฐานการใหบริการ ทั้งท่ีพัก โรงแรม สินคา ของฝากที่ระลึก การประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวตามประเพณีสำคัญๆ ของจังหวัด รวมถึงการบูรณาการมีสวนรวมของ

หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในพื้นที่ในการอนุรักษฟนฟูและ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณหรือแลนมารคของทองถิ่นในจังหวัด 

จังหวัดพิษณุโลกไดใหความสำคัญในดานการทองเที่ยวและการบริการ โดยกำหนด

เปนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด จากทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวท่ี

สำคัญ ขอ งจั งหวั ดมุ งไปสู การพัฒ น าก ารท องเที่ ย ว เชิ งนิ เวศน  เชิ ง เกษ ตร                 

เชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเชิงประวัติศาสตร รวมถึงการพัฒนาการบริการใหมี

มาตรฐานระดับสากลทั้งโรงแรมท่ีพัก/สินคาของที่ระลึก รวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่

เชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกโดยในแตละปมีจำนวน
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นักทองเที่ยวมาเที่ยวชมประมาณ 1.9 ลานคนตอป และมีรายไดจากการทองเท่ียว

ประมาณ 8,330.90 ลานบาทตอป เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของ

จังหวัดพิษณุโลก จึงตองดำเนินการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวระบบสาธารณูปโภค              

สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของจังหวัด

พิษณุโลก ใหพรอมรับกับการใหบริการเพื่อนำรายไดเขาสูชุมชนเพื่อใหเกิดพัฒนา     

อยางย่ังยืนตอไป 

5. วัตถุประสงคของ

โครงการ 

เพ่ือพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC 

ASEAN+3 และ BIMSTEC 

6. ตัวชี้วัดและคา

เปาหมาย  

1. จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

3.จำนวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาที่ไดมาตรฐาน 

7. พื้นท่ีเปาหมาย  จังหวัดพิษณโุลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพดานการทองเที่ยว 

1.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวสกายวอรคน้ำตกปอย อาคารบริการนักทองเท่ียว  

และลานจอดรถ  

งบประมาณ ลงทุน 46,800,000 บาท 

หนวยรบัผิดชอบหลัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 /องคการอุตสาหกรรมปาไม  

1.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในอุทยานแหงชาติน้ำตกชาติตระการ  

งบประมาณ ลงทุน 4,765,200 บาท 

หนวยรบัผิดชอบหลัก สำนักบริหารพ้ืนที่อนรุักษที่ 11 /อุทยานแหงชาตนิ้ำตก 

ชาติตระการ 

1.3 ปรับปรุงศาลาวนาศัยและอาคารสิ่งกอสรางภายในสวนพฤษศาสตรสกุโณทยาน 

งบประมาณ ลงทุน 1,670,900 บาท 

หนวยรบัผิดชอบหลัก สำนักบริหารพ้ืนที่อนรุักษที่ 11 /สวนพฤษศาสตรสกุโณทยาน 

1.4 โครงการขยายเขตไฟฟาอุทยานแหงชาติแควนอย 

งบประมาณ ลงทุน 408,000 บาท 

หนวยรบัผิดชอบหลัก สำนักบริหารพ้ืนที่อนรุักษที่ 11 /อุทยานแหงชาตแิควนอย 

1.5 พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก 
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งบประมาณ ลงทุน 3,960,000 บาท 

หนวยรบัผิดชอบหลัก สำนักบริหารพ้ืนที่อนรุักษที่ 11 /อุทยานแหงชาตภิูหินรองกลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 

2. พัฒนาการจัดการทองเท่ียวและบริการในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

2.1 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ “ทองปา ชมผา พาเพลิน ถ่ินผลไม” 

งบประมาณ 7,851,200 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด /อำเภอนครไทย 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. สำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 พิษณุโลก 

2. ชมรมทองเที่ยวตำบลบานแยง  

3. อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 

2.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษบริเวณถ้ำเดือน-ถ้ำดาว และกิจกรรมเดินปา

เขากังหันลม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณโุลก  

งบประมาณ 1,173,700 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11/อุทยานแหงชาติ 

ทุงแสลงหลวง 

2.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาน้ำภาคและปาลำ

แควนอย 

งบประมาณ 9,980,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 พิษณุโลก 

2.4 สงเสริมการทองเที่ ยวเชิ งนิ เวศบนเสนทางสี เขียว(G reen.Tourism )             

“เท่ียวถ้ำ น้ำตก ชมนก ดูดาว ปาชาติตระการ” 

งบประมาณ 6,402,220 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11/อุทยานแหงชาติน้ำ 

ตกชาติตระการ 

2.5 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ “เที่ยวปา สองสัตว พาฟน แวะชิมน้ำตาลสด” 

งบประมาณ 674,100 บาท(2567) 

หนวยรับผิดชอบหลัก เขตหามลาสัตวปาเขานอย - เขาประด/ูอำเภอวัดโบสถ 

2.6 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา Phitsanulok Trail & Adventure 

งบประมาณ 1,500,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เก่ียวของ สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก/กรมรบ

พิเศษที่ 4 คายสฤษดิ์เสนา 
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2.7 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เทดิพระเกียรติสมเดจ็พระบรม 

ไตรโลกนาถ”  

งบประมาณ 3,925,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

2.8 Phitsanulok City Gastronomy" เมืองแหงวิทยาการอาหาร 

งบประมาณ 5,000,000 บาท/ป 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

 

2.9 พัฒนาจังหวัดพิษณโุลกเขาสเูมืองสรางสรรคโลกของยูเนสโกดานอาหาร 

งบประมาณ 16,000,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงาน ที่ เกี่ ย วของ ผูป ระกอบการธุ รกิ จอาหารในจั งห วัด พิษ ณุ โลก             

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

2.10 ฝกอบรมเพ่ิมทักษะวิชาชีพธุรกิจบริการดานสปา 

งบประมาณ 923,500 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

2.11 สะพายกลองทองพิดโลก  

งบประมาณ 500,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

2.12 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับแหลง

ทองเท่ียวโดยชุมชนสู Happy Model  

งบประมาณ 5,000,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

2.13 พัฒนาศักยภาพการผลิต การบริการและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

งบประมาณ 2,500,000 บาท 

หนวยรับผิดชอบหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณโุลก 

2. สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 

3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

4. สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 พิษณุโลก 
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10. ระยะเวลาในการ

ดำเนินโครงการ 

พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 155,458,820 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. แหลงทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกไดรับการพัฒนา ยกระดับใหมีมาตรฐาน 

2. ประชาชนมรีายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

3. มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ยกระดับการเกษตรท่ีเปนระบบเพิ่มมูลคาและการตลาดท่ีครบวงจรบนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 1.โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการแขงขัน พัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน

การเกษตร และอุตสาหกรรมอยางครบวงจร 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดับกระบวนการผลิต             

การแปรรูป และการตลาดสินคามูลคาสูงบนฐานเทคโนโลยี           

และนวัตกรรม 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหมีศักยภาพและภาคการเกษตร 

ในกระบวนการที่เปนระบบและการตลาดที่ครบวงจรบนฐาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล มุงเนนใหความสำคัญ

ตอการสรางรายไดท่ีมั่นคงและย่ังยืนใหกับเกษตรกรดวยวิธี           

ท่ี เหมาะสมตาง ๆ เชน การสงเสริมการลดตนทุนการผลิต            

การสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคาเกษตร การสงเสริมใหเกษตรกร

ผลิตสินคาใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานตรงกับความตองการ

ของตลาด และสรางความสามารถในการแขงขันในประเด็นเกษตร

สรางมูลคาซึ่งไดใหความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ัง 

เชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร 

      จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 10,815.454 ตารางกิโลเมตร 

หรือคิดเปน 6,759,909 ไร แบงเปนพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 

3,057,632 ไร คิดเปนรอยละ 45.23 ของพ้ืนที่ ท้ังหมด ไดแก 

พ้ืนที่นา1,778,197 ไร คิดเปนรอยละ 58.16 พื้นที่ไร 727,086 ไร 

คิดเปนรอยละ 23.78 และพ้ืนที่ปลูกไมผล/ไมยืนตน 345,919 ไร 

คิดเปน รอยละ 19.06 โดยมีผลผลิตที่สำคญัทางการเกษตร ไดแก 

ขาว (นาป/นาปรัง) ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน 

ออยโรงงาน สับปะรด มะมวง รวมทั้ง สินคาเกษตรดานประมง            
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หัวขอ รายละเอียด 
และปศุสัตว เกษตรกรสวนใหญผลิตสินคาเกษตรในรูปแบบเกษตร

เชิงเดียว สภาพปญหาการผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกร              

ในจังหวัดพิษณุโลก ไดแก ปญหาดานตนทุนการผลิต ปญหาดาน

โรคแมลง และเกษตรกรยังขาดความรูดานเทคโนโลยีดานการผลิต

สินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการวางแผนการผลิต

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเนื่องจากปจจุบัน

ตลาดและผูบริโภคมีแนวโนมการบริโภคสินคาเกษตรท่ีมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก แตเกษตรกรมีการใช

สารเคมีในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจำเปน มีการใชอยาง

ไมถูกตอง ทำใหเกิดผลกระทบตอสุขอนามัยของเกษตรกรผูผลิต

และผูบริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไมเพียงพอ            

ตอความตองการของผูบริโภคซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน

การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย  

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาตลาด ดานการเกษตร พืช ปศุสัตว 

ประมง อุตสาหกรรม ตลาดสินคาสรางสรรคมูลคาสูง 

3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรใหมีศักยภาพ

ในการรองรับนักทองเที่ยว 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

2. รอยละแปลง/ฟารมที่ผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 

3. จำนวนไรที่ไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย 

4. ผลผลิตสินคาเกษตรสำคัญเฉลี่ยตอไร (พืช) ขาวเพ่ิมขึ้น  

5. จำนวนสินคาเกษตรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช 

ในการบริหารจัดการ 

6. จำนวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ 

ทางภูมิศาสตร (GI) 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน มาตรฐานการเกษตร 

อุตสาหกรรม อยางครบวงจร 

1. ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมใน
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พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

      - งบประมาณ : 900,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

 

2. พัฒนาการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิตการเกษตร 

      - งบประมาณ : 4,863,250 บาท/ป 

      - ผูรับผิดชอบ : ศูนยเมลด็พันธุขาวพิษณุโลก/สำนักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2/ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช 

 

3. ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro – industry) 

      - งบประมาณ : 2,000,000 บาท/ป 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

 

4. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ

และการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจำหนาย 

      - งบประมาณ : 1,500,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

5. การเพ่ิมศักยภาพดานเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

      - งบประมาณ : 12,000,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 

2. ศูนยเมล็ดพันธุขาวพิษณุโลก 

3. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน อารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก 

4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

5. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  
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11. งบประมาณ 61,616,250 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย โดยลดการใชสารเคมี 

ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาใชตลอดสายการผลิต สรางผลิตภัณฑใหม ตอบสนองตอความ

ตองการของตลาด 

3. พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร 

อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรค 

4. มีแหลงทองเที่ ยวเชิ งเกษตรใหมีศักยภาพในการรองรับ

นักทองเท่ียว 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ยกระดับการเกษตรท่ีเปนระบบเพิ่มมูลคาและการตลาดท่ีครบวงจรบนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 2.โครงการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับเกษตรสูเกษตร
สมัยใหม เกษตรแปลงใหญ การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาเพ่ิมบนฐาน

อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิ จบ นฐานชี วภ าพ  BCG  

(Bio – Circular – Green - Economy) เพื่อรองรับวิถีใหม 
2. ช่ือแผนงาน แผนงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและยกระดับกระบวนการผลิต 

การแปรรูป และการตลาดสินคามูลคาสูงบนฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหมีศักยภาพและภาคการเกษตร 

ในกระบวนการที่เปนระบบและการตลาดที่ครบวงจรบนฐาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล มุงเนนใหความสำคัญ

ตอการสรางรายไดท่ีมั่นคงและย่ังยืนใหกับเกษตรกรดวยวิธี 
ท่ี เหมาะสมตาง ๆ เชน การสงเสริมการลดตนทุนการผลิต  

การสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคาเกษตร การสงเสริมใหเกษตรกร
ผลิตสินคาใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานตรงกับความตองการ

ของตลาด และสรางความสามารถในการแขงขันในประเด็นเกษตร

สรางมูลคาซึ่งไดใหความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

ท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร 
ประกอบดวย (1) เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน (2) เกษตรปลอดภัย  

(3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรปูและ (5) เกษตรอัจฉริยะ 
     จังหวัดพิษณุโลก มีศักยภาพในภาคการเกษตรที่สามารถสราง

รายไดใหกับจังหวัดไดโดยคิดเปน  รอยละ 33.66 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมของจั งหวั ด  ซึ่ งมี ผ ลผ ลิต พื ช เศรษ ฐกิ จ ท่ี ส ำคัญ  

การเพาะเลี้ยงสัตวอัตลักษณ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ สงผลใหมี
สินคาทางการเกษตรที่หลากหลาย และการเพิ่มมูลคาเพ่ิมทาง

การเกษตรไดแกการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันพัฒนาศักยภาพ
มาตรฐานการเกษตรกรรม ทั้ ง  พื ช  ปศุสัตว  ประมง และ
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อุตสาหกรรม และการสงเสริมและพัฒนาตลาดใหเปนสินคา

สรางสรรคมูลคาสูง ของจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือพัฒนายกระดับ

ผลผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจที่ปลอดภัยใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

สามารถสรางงาน สรางรายได ใหเกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลและสงเสริมสุขภาพที่ดีแก

ประชาชนที่ เปนเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคในพ้ืนที่จังหวัด

พิษณุโลกอยางยั่งยืนตอไป  

 
5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

2. เพ่ือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผลผลิตเกษตรปลอดภัยใหมี

คุณภาพมาตรฐาน 

3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับเกษตรสูเกษตรสมัยใหม 

เกษตรแปลงใหญ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูคาเพิ่ม 

 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

2. จำนวนสินคาเกษตรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช 

ในการบริหารจัดการ 

3. จำนวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ 

ทางภูมิศาสตร (GI) 

 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการเกษตรบนฐานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

1.ยกระดับแหลงเรียนรตูนแบบการจัดการเกษตรอัจฉริยะ            

(Smart Farming) แบบครบวงจรบนฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทนัสมัยของจังหวัดพิษณุโลก 

      - งบประมาณ : 14,000,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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หัวขอ รายละเอียด 
 2.เพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจแบบเลี้ยงรวมในบอดิน 

      - งบประมาณ : 3,000,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

3.ธนาคารเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืนในแหลง

ชุมชน 

      - งบประมาณ : 3,600,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

 4.เพ่ิมศักยภาพการผลิตและลดตนทุนกุงกามกรามในบอดิน 

ขนาดเล็กและแหลงน้ำสาธารณชุมชน 

      - งบประมาณ : 2,948,780 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณโุลก 

 5.พัฒนาและสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจในครัวเรือน 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

      - งบประมาณ : 1,425,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณโุลก 

 6.สงเสริมการผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจของแหลงน้ำชุมชนเชื่อมโยง          

สูตลาด 

      - งบประมาณ : 700,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณโุลก 

 7.พัฒนายกระดับการผลิตสัตวเศรษฐกิจแปรรูปของกลุมเกษตรกร

เชื่อมโยงสูตลาด 

      - งบประมาณ : 900,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณโุลก 

 8.พัฒนาตอยอดองคความรูดานการผลิตและการตลาดสัตว 

อัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 

      - งบประมาณ : 750,800 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณโุลก 

 

 

9.พัฒนาตอยอดองคความรูดานการผลิตและการตลาดกระบือ

จังหวัดพิษณุโลก 

      - งบประมาณ : 977,400 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณโุลก 



หนา I 133 

 

หัวขอ รายละเอียด 
 10. การพัฒนาระบบและถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการระบบ

สงเสริมการตลาดออนไลนดวยนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับสินคา

เกษตร 

      - งบประมาณ : 10,000,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

3. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน อารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก 

4. สำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  

11. งบประมาณ 38,301,980 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาใชตลอดสายการผลิต สรางผลิตภัณฑใหม ตอบสนองตอความ

ตองการของตลาด 

2. พัฒนาประสิทธิภาพสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร  

พืชเศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม

สรางสรรค 

3. เกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีศักยภาพเปน Smart 

farmer 

4. เกษตรกรไดรับองคความรู เกษตรทฤษฎี ใหมโดยใชจัด

การเกษตรอัจฉ ริย ะ (Smart Farming) แบบครบวงจรบน 

ฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 3 ยกระดับการเกษตรท่ีเปนระบบเพิ่มมูลคาและการตลาดท่ีครบวงจรบนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 3.โครงการพัฒนาแหลงน้ำการเกษตร อุปโภคบริโภค และแกไข

ปญหาภัยแลงและอุทกภัย 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาแหลงน้ำดานการเกษตรกรรม 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุ โลก ในดานการพัฒนา

เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และประเด็นการพัฒนาของ

จังหวัด/กลุมจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพลังงาน อยางย่ังยืน 

     จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่เปนพ้ืนที่รับน้ำจึงมีความจำเปน

ท่ีจะตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและ

ยั่ งยืนอยางเปนรูปธรรมแหลงน้ำตามโครงการตั้ งอยูบนที่

สาธารณประโยชนซึงเปนแหลงกักเก็บน้ำในยามเกิดสภาวะฝนแลง 

ป จ จุ บั น มี ส ภ าพ ตื้ น เ ขิ น ไม ส าม าร ถ กั ก เก็ บ น้ ำ ได อ ย า ง 

มีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขุดลอก

แหลงน้ำดังกลาวอันจะนำไปสูการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในพื้นท่ีปญหาบริเวณริมแมน้ำนานตลิ่งถูกกัดเซาะพัง

เกิดความเดือดรอนแกประชาชนในพื้นที่  

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากภัยแลง อุทกภัย โดยพัฒนาแหลงน้ำที่สำคัญ และการกอสราง
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เขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ำนาน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. จำนวนพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำดานเกษตร

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ 

3. จำนวนแหลงน้ำที่ไดรับการพัฒนา 
 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

กิจกรรมหลัก ท่ี  1 พัฒนาแหลงน้ ำ และระบบการบริหาร 

จัดการน้ำ เพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค และแกไขปญหาภัยแลง 

และอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

      - งบประมาณ : 3,368,800,000 บาท 

      - ผูรับผิดชอบ : โครงการชลประทานพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ 1. โครงการชลประทานพิษณุโลก 

2. สำนักงานชลประทานที่ 3 

3. อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ป (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  

11. งบประมาณ 3,368,800,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) แหลงน้ำไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจงัหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอตัลักษณประเพณี  

วัฒนธรรมที่ดีงาม 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 1. โครงการพัฒนาคนทุกชวงวัยในจังหวัดพิษณุโลกอยางมีคุณภาพ 

มุงสูการเมือง Happiness City  

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยและนอมนำศาสตร 

พระราชามาสูการปฏิบัติ  

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษยของจังหวัดเพื่อรองรับ

และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติและนอมนำศาสตรพระราชา 

มาสกูารปฏิบัติ 

 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุ โลก ในดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร เพื่อ พัฒนาคนและ

สังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทาง

กาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะ การคิดวิเคราะห

อยางมี เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 

จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง และนอมนำ

ศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติ และจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหประชาชนไดรับ

ผลกระทบในทุกๆดานและตองปรับตัวการใชชีวิตแบบ (New 

Normal)  

จังหวัดพิษณุโลกไดกำหนดใหเปนเมือง Happiness.City     

จึงไดดำเนินพัฒนาคนทุกชวงวัยในจังหวัดพิษณุ โลกอยางมี

คุณภาพมุงสูการเมือง Happiness City เพ่ือใหบุคลากรทุกชวงวัย

ในจังหวัดพิษณุโลกมีมาตรฐานในคุณภาพชีวิต และบุคลากร           

ท่ีเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกตอไป 
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หัวขอ รายละเอียด 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่

ดี เกง ดี มีคุณธรรม 

2.เพื่อนอมนำศาสตรพระราชามาสูการปฏิบัติในการพัฒนาคน 

สังคม และคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชนในจังหวัด 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1.อัตราการวางงานลดลง 

2.หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนลดลง 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.“พิษณุโลก เมือง 3 ธรรม คนพอเพียง” (ประชุมศูนย

อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางย่ังยืน/

อบรมใหความรูแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธิตการฝก

อาชีพ/ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

งบประมาณ 1,185,500 บาท 

(รวม 5,927,500 บาท ปงบประมาณ 2566 - 2570) 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 

 2.การสรางเสริมศักยภาพผูนำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือขายในชุมชน

ทองถิ่น (การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผสานพลังผูนำ 3 วัย    

เพ่ือการสรางเสริมทุนทางสังคม”/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“รูปแบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผูนำ 3 วัย ในการ

เสริมสรางทุนทางสังคมและพัฒนาทองถิ่น”/เวทีการจัดการความรู

การพัฒนาศักยภาพผูนำ 3 วัย ในการเสริมสรางทุนทางสังคม

ระดับอำเภอ) 

งบประมาณ 1,550,000 บาท 

(รวม 7,750,000 บาท ปงบประมาณ 2566 - 2570) 
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หัวขอ รายละเอียด 

ผรูับผิดชอบ :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก 

2.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

3.องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4.0 

งบประมาณ 580,000 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ 1.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 

2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัด

พิษณุโลก 

3.สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก 

4.คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6.องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 

7.สำนักงานจังหวัดพิษณโุลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 14,257,500 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1.เกิดการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปจากศูนย

พัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ 

2.ขอมูลความตองการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 

ในพื้นที่เชิงลึก 

3. แนวทางการพัฒนาอาชีพของประชากรในพื้นที่เปาหมาย 

4.รูปแบบและกลไกการพัฒนาศกัยภาพผูนำ 3 วัย ในการ

เสริมสรางทุนทางสังคมและพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 

 

 



หนา I 139 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอตัลักษณ 

ประเพณีวัฒนธรรม 

 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 2.พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัยผานการศึกษา เชื่อมโยง

บูรณาการทุกระดับการศกึษามุงสูมาตรฐาน (การสรางอาชีพ/

ภาษา) 

2. ช่ือแผนงาน สงเสริมจังหวัดใหเปนศนูยกลางการศึกษา (Education Hub) 

ของภูมิภาคและเมืองแหงการเรียนร ู

3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ          

และสังคมแหงชาตฉิบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 

/ กลุมจังหวัด / จังหวัดพิษณุโลกในดานนอมนำศาสตรพระราชา 

พัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สรางสังคมสุขย่ังยืนและสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงาม 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสขุที่มีมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเขาถึงได 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  จำนวนสถานศึกษาที่ไดรับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกชวงวัยผานระบบการศึกษา 

1.ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา (Education Sandbox) 

ของจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 3,981,148 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 



หนา I 140 

 

หัวขอ รายละเอียด 

2. เสริมสรางและทบทวนความรูนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

งบประมาณ 3,003,100 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 

 

3. การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกสูความเปนเลิศ 

งบประมาณ 2,520,000 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 

4. เครือขายพัฒนาศักยภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในทองถิ่น 

งบประมาณ 336,730 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

มหาวิทยาลัยเทคราชมงคลลานนาพิษณโุลก 

 

5. การเสริมสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรนูวัตกรรมดานอาชีพ

นักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การจัดประกวดสุดยอด

นวัตกรรมดานอาชีพนักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 253,500 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 

 

6. กอสรางอาคารคลุมหลังคาสนามกีฬาอเนกประสงค โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

งบประมาณ 9,312,100 บาท 

ผรูับผิดชอบ :  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

9. หนวยงานดำเนินการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หัวขอ รายละเอียด 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 19,406,578 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. พ้ืนท่ี (ภาคีเครือขายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด

พิษณุโลก) เห็นคุณคาตอการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของจังหวัด

รวมกัน 

2. มีการเสรมิสรางเวที/พ้ืนที่การตอยอดศักยภาพผูเรียน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางสังคมสุขย่ังยืนและสืบสานอัตลักษณ

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 3.โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและสงเสริมระบบบริการ

สุขภาพและนวัตกรรมการบริการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกยุคใหม 

2. ช่ือแผนงาน สงเสริมจังหวัดใหเปนศนูยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ 

Medical/ Health Hub ของภูมิภาค 

3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนบัสนุนใหจังหวัดเปนศูนยกลางบริการทาง

การแพทยและสุขภาพ 

4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุโลก ในดานการพัฒนาและ

เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและระบบ

เตรียมความพรอมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือและ

ความสัมพันธตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

     การพัฒนาการบริการสุขภาพและนวัตกรรมในการใหบริการ

สาธารณสุขของจังหวัดพิษณุโลก มีความจำเปนที่จะตองไดรับการ

พัฒนาใหไดมาตรฐานในการใหบริการประชาชน 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและสาธารณสุขที่ มีมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเขาถึงได 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. สัดสวนประชากรที่เขาถึงสวัสดิการประกันสุขภาพของประเทศ 

2.จำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับมาตรฐาน 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณสุขและสงเสริมระบบบริการสุขภาพและ

นวัตกรรมการบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ยุคใหม 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. การพัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับรองรับเมืองแหงการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพดานสปาสมุนไพร 

งบประมาณ 6,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเดินทางและโมบายแพลทฟอรม

ดิจิทัลรองรับนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพดานสปาสมุนไพร 

งบประมาณ 5,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

3 สงเสรมิการบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงเพ่ือสุขภาพดีถวนหนา

ของประชาชน  

งบประมาณ 3,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

4. พัฒนาศักยภาพการเปนศูนยกลางดานการบริการสุขภาพ ดาน

แพทยแผนไทย ความงามและสมุนไพร ในภาคเหนอืตอนลาง 

จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 1,440,800 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 

5. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแพทยแผนไทยประยุกต

เพ่ือสงเสริมจังหวัดพิษณุโลกสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 

งบประมาณ 10,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

6. จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพร กลมุจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

งบประมาณ 18,450,200 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร พิษณุโลก 

 

7. จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพและทักษะนวดแผนไทยแกประชาชน
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หัวขอ รายละเอียด 

ในกลมุจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร พิษณุโลก 

 

8. พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

และรายไดสูชุมชน 

งบประมาณ 8,550,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร พิษณุโลก 

 

9. พัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปและผลิตยาสมุนไพร WHO-

GMP เพื่อตอบสนองการผลิตยาจากสมุนไพรกระจายในกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

งบประมาณ 10,893,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร พิษณุโลก 

 

10. ศูนยความเปนเลิศดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก จังหวัดพิษณุโลก" 

งบประมาณ 40,623,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร พิษณุโลก 

 

11. สงเสริมระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานนวัตกรรมการ

บริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพ่ือการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพระดับนานาชาติ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

งบประมาณ 60,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก โรงพยาบาลพรหมพิราม 

 

12. พัฒนาระบบบริการทันตกรรมทางไกล (Teller dentistry) 

เพ่ือเสรมิสรางสุขภาวะที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสงูอายุ 

งบประมาณ 15,000,0000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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13. การบริการทางทันตกรรมและใสฟนเทียมแกประชาชนทั่วไป

หรือผดูอยโอกาส ผูสูงอายุในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

งบประมาณ 2,500,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

14.ใหบริการทางทันตกรรมและใสฟนเทยีมแกกลมุผูพิการหรือคน

ไรที่พ่ึง 

งบประมาณ 2,500,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

15.ยกระดับขีดความสามารถและทักษะเฉพาะทางทันตกรรมของ

นิสิต/นักศึกษา ทันตแพทย และบุคลากรทางทันตสาธารณสุข  ใน

เขตภาคเหนือตอนลาง ดวยปฏิบัติการเสมือนจริงอิจฉริยะ       

ทางทันตกรรมและหองเรยีนอัจฉริยะ (Dental simulation 

intelligence laboratory and Smart class room) 

งบประมาณ 70,000,000บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

16. จัดตั้งศูนยกลางการรักษาทางทันตกรรมข้ันสูงครบวงจร 

(Dental Hub) ภาคเหนือตอนลาง 

งบประมาณ 50,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

17. การพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรม 

สูบริการทันตกรรมวิถีใหม ดวยเทคโนโลยีทันตกรรมทางไกล 

งบประมาณ 2,250,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

18. การจัดซื้อเครื่องมือรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

งบประมาณ 50,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก โรงพยาบาลพุทธชินราช 
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19.สงเสริมใหคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑสมนุไพรไดมาตรฐาน 

งบประมาณ 444,600 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก โรงพยาบาลบางกระทุม 

 

20. การสงเสริมวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากพืชและสมุนไพรแบบ

ครบวงจรผานระบบดิจิทัล  

งบประมาณ 1,800,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

21.พัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรใหไดมาตรฐาน 

งบประมาณ 300,000บาท 

หนวยดำเนินการหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก/ศูนย

ขยายพันธุพืชท่ี 6 พิษณุโลก 

 

22. การสำรวจชุมชนที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เปน

เอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลก และสรางแหลงวัตถุดิบสมุนไพรที่

ไดมาตรฐานในจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 5,000,000 บาท 

หนวยดำเนินการหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

23. สมุนไพรไทย"" พัฒนา "อาชีพ"สูเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

งบประมาณ 10,430,000บาท 

หนวยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 377,181,600 บาท  

12. ผลผลิต (Output) จังหวัดเปนศูนยกลางบริการทางการแพทยและสุขภาพ 

ประชาชนในจังหวัดมีสุขภาวะที่ดี/สุขภาพที่ดี 

 



หนา I 147 

 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจงัหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอัตลักษณประเพณี  

วัฒนธรรมที่ดีงาม 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 4.โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยนอมนำศาสตรพระราชา 

มาสูการปฏิบัติ 

2. ช่ือแผนงาน สืบทอดอัตลักษณ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมคงไวซึ่งอัตลักษณ

และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุโลก ในการพัฒนา  

โดยนอมนำศาสตรพระราชา พัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับ

คุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สรางสังคม

สุขย่ังยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เพ่ือนอมนำแนว

พระราชดำริมาสูการปฏิบัติในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในจั งหวัดพิษณุ โลก และสืบสานประเพณี  

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดพิษณโุลก 

   

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือรักษาอัตลักษณสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนลดลง 

2.อัตราการวางงานลดลง 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนที่จังหวัดพิษณโุลก 

8. กิจกรรมหลัก  
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8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรมใหบรรลุเปาหมาย (พัฒนาองคความรูและการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/สรางพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรม

จริยธรรมและการสงเสรมิคุณธรรม/เผยแพรประชาสัมพันธ 

ผานสื่อในรูปแบบตางๆ) 

งบประมาณ 965,000 บาท  

(รวม 4,825,000 บาท ปงบประมาณ 2566 – 2570) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณโุลก 

  

 

เสริมสรางและพัฒนาทักษะดานดนตรีมังคละ จังหวัดพิษณุโลก 

(จัดทำคูมือการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีมังคละจังหวัดพิษณุโลก/

ผลิตสื่อคลิปวีดิโอ เผยแพรผานชองทางส่ือตางๆและสื่อออนไลน/

บริหารจัดการโครงการ) 

งบประมาณ 1,000,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณโุลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ :  

ชมรมอนรุักษดนตรีพ้ืนบานมังคละ  

ศูนยอนุรักษดนตรีพื้นบานมังคละอำเภอทั้ง 9 แหง 

สถาบันพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 

  

 

นอมนำศาสตรพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

สวนพฤกษศาสตรและโคก หนอง นา โมเดล สูการปฏิบัติ 

งบประมาณ 1,253,500 บาท 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

ชมรมอนรุักษกนตรีพ้ืนบานมังคละ  

ศูนยอนุรักษดนตรีพื้นบานมังคละอำเภอทั้ง 9 แหง 

สถาบันพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
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10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566  

11. งบประมาณ 7,078,500 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1.เกิดกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและการสงเริม

คุณธรรมของจังหวัดพิษณุโลกโดยภาคีเครือขายทุกภาคสวนอยาง

เปนระบบ 

2.เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพิษณโุลกเกิดความความ

ตระหนักในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมดานการดนตรพีื้นบาน

มังคละ ใหความใสใจในการอนุรักษ สืบสานและตอยอดใหเปน

เอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลก 

3. เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกนอมนำศาสตร

พระราชาสูการปฏิบัติ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานอตัลักษณ 

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 5.สงเสริมการสรางงาน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

(Upskill/reskill) 

2. ช่ือแผนงาน แผนงานที่ 13 ยกระดับพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

(Upskill/Reskill) 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยของจังหวัดเพ่ือรองรบั

และสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติและนอมนำศาสตรพระราชามา

สูการปฏิบัติ 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ / 

กลุมจังหวัด / จังหวัดพิษณุโลกในดานนอมนำศาสตรพระราชา 

พัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สรางสังคมสุขย่ังยืนและสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงาม 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิต    

ท่ีดี เกง ด ีมีคุณธรรม 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  อัตราการวางงานลดลง 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

     

สงเสริมการสรางงาน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

(Upskill/reskill) สูยุควิถีใหม 

1. สงเสริมการประกอบอาชีพสูวิกฤต COVID – 19 จังหวัด

พิษณุโลก 
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   8.2 เตรียมความพรอมใหแกแรงงานใหมในระดับอาชีวศึกษากอน

เขาสตูลาดแรงงาน 

งบประมาณ 

3,250,000 บาท (650,000 บาท/ป พ.ศ.2566 – 2570) 

ผรูับผิดชอบ  

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

2. จัดอบรมและเสริมทักษะชีวิต ปรบัเจตคติในการทำงานท่ี

มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ตามหลักสูตร 9 พฤติกรรมการ

ทำงานใหแกนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. 

งบประมาณ 

,821,800 บาท (364,360 บาท/ป พ.ศ. 2566 – 2570)

ผรูับผิดชอบ  

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 5,071,800 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ผไูดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19) มีอาชีพ มีรายไดในการดำรงชีพ 

เลี้ยงดูตนเองและครอบครวัได 

2. ผไูดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรแูละทักษะในการประกอบ

อาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม และสามารถตอยอดในการประกอบ

อาชีพหลังพนวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

3. แรงงานใหมในระดับอาชีวศึกษาที่ประสงคจะเขาทำงานใน

สถานประกอบการ จำนวน 80 คนไดรับการอบรมและรวม

กิจกรรมเตรียมความพรอมสูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

และเปนที่พึงพอใจของผูประกอบการ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน            

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 1.โครงการสงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสำนึก ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของ 

ทุกภาคสวน 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

จัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลังงานที่เปนระบบและยั่งยืนและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ เพ่ือสรางความ

สมดุลแกระบบนิเวศ  

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนจังหวัดพิษณุโลก              

ในดานพัฒ นาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมพลังงานอยางเปนระบบและย่ังยืน 

 พืชสวนประประกอบสำคัญในปจจัยสี่ ท้ังดานอาหาร 

ยา เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย แมปจจุบันจะมีวัสดุอื่นมาทดแทน

บาง แตพืชก็ยังมีความสำคัญตอการใชชีวิตอยูมาก การรูจักชนิด

และประโยชนของพืชใกลตัวจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหเยาชน

ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพืช และมีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ สงผลดีตอพันธุพืชทองถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิม 

เพ่ือเปนการกระตุนจิตสำนึกในการอนุรักษพืชทองถ่ิน 

ใหกับประชาชน เยาวชน เพื่อใหความรูดานพฤกษศาสตร ชนิด

และประโยชนของพืชในทองถิ่นใหตระหนักถึงความสำคัญของพืช

ใกลตัว และดำเนินการอนุรักษตอไป 
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หัวขอ รายละเอียด 
 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1.จำนวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 

2.จำนวนเครือขายความรวมมือในการปองกัน เฝาระวัง และมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนที่จังหวัดพิษณโุลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

คายเยาวชนพฤกษศาสตรนอย (การจัดการสวนปาไมในพื้นที่ 

บึงราชนกใหเปนแหลงเรียนรูดานพฤกษศาสตร/จัดประชุม

วางแผน การจัดคายเยาวชนรวมกับบุคลากรทางการศึกษา/ 

จัดคายเยาวชนพฤกษศาสตรนอย) 

งบประมาณ 2,156,000 บาท 

ผูรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พิษณโุลก ในพระราชดำริ 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 1 และ 2 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566 -2569 

11. งบประมาณ 2,156,400 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ศูนยเรียนรดูานพฤกษศาสตรในชุมชนเมอืง จำนวน 1 แหง 

2. เยาวชนไดรับการปลูกฝงความรดูานพฤกษศาสตร ชนิดและ

ความหลากหลายชีวภาพระบบนิเวศแหลงน้ำจืด 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจงัหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน            

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 2.โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปน

ระบบและยั่งยืน 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

การจัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลังงานท่ีเปนระบบและยั่งยืน

และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ เพ่ือสรางความ

สมดุลแกระบบนิเวศ  

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาภาคเหนอื/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุโลก ในดานพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพลังงานอยาง

เปนระบบและยั่งยืน การสงเสริมสนับสนุนและสรางจิตสำนึก

ตระหนักรับรูในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือ 

รวมใจ และบูรณาการจากทุกภาคสวน เพื่อสงเสริมสนับสนุน          

และสรางจิตสำนึกของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคมทุกภาคสวนในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

และสรางความตระหนักรับรูแกประชาชนในการปรับตัวและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หัวขอ รายละเอียด 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1.จำนวนพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 

2.จำนวนเครือขายความรวมมือในการปองกัน เฝาระวัง และมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนที่จังหวัดพิษณโุลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

พัฒนาและบริหารทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบและยั่งยืน 

1.สำรวจทรัพยากรสัตวน้ำและนิเวศนที่อยูอาศัยของสัตวน้ำในบึง

ราชนก (ดำเนินการเก็บตัวอยาง จำนวน 5 จุด ในพ้ืนที่บึงราชนก) 

งบประมาณ 300,000 บาท  

(รวม 900,000 บาท ปงบประมาณ 2566 – 2568) 

ผรูับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณโุลก 

 2.สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมชาวประมงบึงราชนก  

(การจัดประชุมงานสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมชาวประมง

บึงราชนก/การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมและการทำ 

การประมงของชาวประมงในบึงราชนก/สรุปผลการสำรวจสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมชาวประมงบึงราชนก) 

งบประมาณ 200,000 บาท  

(รวม 600,000 บาท ปงบประมาณ 2566 – 2568) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณโุลก 

 3.สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบึงราชนก (นิเวศนบก) 

(สำรวจพรรณไม/สำรวจแมลง/สำรวจจำแนกชนิดนก/สำรวจ

จำแนกชนิดเห็ด) 

งบประมาณ 700,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 
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หัวขอ รายละเอียด 

 4.จัดทำแผนการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

บึงราชนก (รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน/จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเปดตัว

โครงการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

บึงราชนก/จัดประชุมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร 

ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุมน้ำบึงราชนก/การติดตาม

และประเมินผลแบบมีสวนรวม) 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ 2566 : 177,500 บาท 

ปงบประมาณ 2567 : 292,600 บาท 

ปงบประมาณ 2568 : 38,300 บาท 

(รวม 508,400 บาท) 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

 5.ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ บึงราชนก  (ดำเนินการ

ปลอยพันธุสัตวน้ำ จำนวน 5 จุด ในพ้ืนที่บึงราชนก) 

งบประมาณ 380,000 บาท  

(รวม 1,140,000 บาท ปงบประมาณ 2566 – 2568) 

ผรูับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณโุลก 

 6.สรางกลมุอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำและกำหนดเขตพื้นท่ีอนุรักษ

ทรัพยากรสัตวน้ำบึงราชนก (สรางกลมุอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ

บึงราชนก/การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมและการทำการ

ประมงของชาวประมงในบึงราชนก/สรุปผลการสำรวจสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมชาวประมงบึงราชนก) 

งบประมาณ 260,000 บาท  

(รวม 780,000 บาท ปงบประมาณ 2567 – 2569) 

ผรูับผิดชอบ : ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณโุลก 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางเปนระบบและยั่งยืน 

1.ปาไมยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสงเสริมการปลูกไมมีคาไม

มงคล เพ่ือยกระดับพ้ืนที่เปนแหลงบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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จังหวัดพิษณุโลก (สำรวจพ้ืนท่ีแหลงทรพัยากรทางธรรมชาติ 

ความหลากหลายและโดดเดนทางธรรมชาติและศักยภาพพ้ืนที่ใน

การดำเนินโครงการ/เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว/เพาะชำกลาไม/อำนวยการ

ประสานงานและบริหารจัดการโครงการ) 

งบประมาณ  

ปงบประมาณ 2566 : 1,502,000 บาท 

ปงบประมาณ 2567 : 1,502,000 บาท 

ปงบประมาณ 2568 : 1,502,000 บาท 

ปงบประมาณ 2569 : 900,000 บาท 

ปงบประมาณ 2570 : 900,000 บาท 

(รวม 6,306,000 บาท) 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 

สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 สาขาพิษณุโลก 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566 -2570 

11. งบประมาณ 10,934,400 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ขอมูลทรัพยากรสัตวน้ำและนิเวศนท่ีอยูอาศยัของสัตวน้ำหลัง

การขุดลอกบึงราชนก เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตวน้ำ 

2.ขอมูลการทำการประมงในพ้ืนที่บึงราชนกของชาวประมง 

ท่ีทำการประมงในบึงราชนก 

3.การับรกูารทำการประมงตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ

และการอนุรกัษทรัพยากรสัตวน้ำของชาวประมงที่ทำการประมง

ในบึงราชนกและประชาชนในพื้นที่ 

4.มีขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (นิเวศนบก) เพ่ือใช 

ในการบริหารจัดการบึงราชนก 
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5.ฐานขอมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุมน้ำบึงราชนก 

6.ผลประเมินคุณคาการใหบริการจากระบบนิเวศนพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

บึงราชนก 

7.ผลการประเมินแนวโนมสถานภาพของทรัพยากรของพื้นที่ 

ชุมน้ำบึงราชนก 

8.ปลอยพันธุสัตวน้ำที่เหมาะสม หลังการขุดลอกบึงราชนก  

เพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำและคงความหลากหลายทางชีวภาพของ 

บึงราชนก 

9.กลมุอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำบึงราชนกรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ำบึงราชนกอยาง 

มีสวนรวมเพื่อใชประโยชนและอนุรักษรวมกันไดอยางย่ังยืน 

10.ประชาชนไดนำกลาไมมีคา กลาไมมงคล ไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่

สีเขียว 

11.ประชาชนมีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษเพ่ิมข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจงัหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน            

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

จัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลังงานที่เปนระบบและยั่งยืนและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ เพ่ือสรางความ

สมดุลแกระบบนิเวศ  

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาภาคเหนอื/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุโลก ในดานพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน            

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

1. จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีรับน้ำจึงมีความ

จำเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอยางเปน

ระบบและยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม 

2. แหลงน้ำตามโครงการตั้งอยูบนท่ีสาธารณประโยชนซึง

เปนแหลงกักเก็บน้ำในยามเกิดสภาวะฝนแลง ปจจุบันมีสภาพตื้น

เขินไมสามารถกักเก็บน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดลอกแหลงน้ำดังกลาวอันจะนำไปสู

การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ 

3.ปญหาบริเวณริมแมน้ำนานตลิ่งถูกกัดเซาะพังเกิดความ

เดือดรอนแกประชาชนในพ้ืนที่ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือการพัฒนาระบบบรหิารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ 
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6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  จำนวนของทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไดรับการอนุรักษฟนฟู  

(แหลงน้ำธรรมชาติที่มีพ้ืนผิวน้ำมากกวา 1,000 ไร) 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการนำ้แบบบูรณาการ 

1.กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ำนาน บานหัวแหลม หมูท่ี 1 

ตำบลบานไร อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก  

(ตอเนื่องเขื่อนเดิม) 

งบประมาณ 15,200,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

2.กอสรางเข่ือนกั้นกันตลิ่งพังบริเวณคูน้ำรอบเขตโบราณสถาน 

ภายในวัดอรัญญิก 

งบประมาณ 11,600,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

3.ขุดเจาะบอน้ำบาดาลในพื้นที่การเกษตรพรอมติดตั้งระบบสูบน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย  

งบประมาณ  

ปงบประมาณ 2566 : 350,000 บาท 

ปงบประมาณ 2567 : 350,000 บาท 

ปงบประมาณ 2568 : 450,000 บาท 

ปงบประมาณ 2569 : 750,000 บาท 

ปงบประมาณ 2570 : 750,000 บาท 

 (รวม 2,650,000 บาท) 

ผรูับผิดชอบ :  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

 

4.เจาะบอดาลพรอมระบบโซลาเซลล หมทูี่ 1 - 12  

ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 5,000,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 
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ผรูับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

 

5.เจาะบอดาลพรอมระบบโซลาเซลล หมทูี่ 12 - 22  

ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 5,000,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ 

 

6.พัฒนาแหลงน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันธุดี(คายสมเดจ็

พระบรมไตรโลกนาถ) 

งบประมาณ 5,089,400 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : โครงการชลประทานพิษณุโลก 

 

7.การจัดการแหลงน้ำบนพื้นที่สูงเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตรอยางยั่งยืนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Base 

Management) ตำบลนครชุม ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 3,020,000 บาท (ปงบประมาณ 2567) 

ผรูับผิดชอบ : โรงเรยีนนครชุมพิทยา 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีทำการปกครองอำเภอบางระกำ 

โครงการชลประทานพิษณุโลก 

โรงเรียนนครชุมพิทยา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566 -2570 

11. งบประมาณ 47,559,400 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. ปองกันตลิ่งพัง รักษาระบบสาธารณูปโภคไมใหเกิดความเสยีหาย 

2. สิ่งกอสรางโบราณสถานไดรับการปองกันและมีภูมิทัศนที่สวยงาม 

3. เกษตรกรในพ้ืนที่ไดรับประโยชนจากบอบาดาลในการใชน้ำ

สำหรับการเกษตร 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน            

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 4.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

จัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลังงานที่เปนระบบและยั่งยืนและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ เพ่ือสรางความ

สมดุลแกระบบนิเวศ  

4. หลักการและเหตุผล ปญ หาขยะมูลฝอย ใน ประเทศไทยถือ เปนปญ หา

สิ่งแวดลอมท่ีสำคัญที่ เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย ซึ่งมีปญหาที่

เก่ียวเนื่องกันในหลายแงมุม ไมวาจะเปนพฤติกรรมการบริโภค

และการแยกขยะจากตนทาง การจัดการขยะที่ไมไดมาตรฐาน

กอใหเกิดมลพิษและไมเกิดการนำกลับมาใชซ้ำปญหามลพิษและ

สิ่งแวดลอม เชน ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจากขยะเทกอง  

ท่ีปลอยกาซมีเทน ซัลเฟอรกับคารบอนไดออกไซตออกมาปญหา

ขยะในทะเลที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชีวิตความ

เปนอยูของสัตวในทะเล จังหวัดพิษณุโลกมีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ แหง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๓๔ แหง และไมมีระบบ

การจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๖๘ แหง ปริมาณขยะมูลฝอย          

โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนรวม 

๘๑๔.๘๒ ตันตอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกตอง จำนวน 

๒๗๔.๗๔ ตันตอวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใชประโยชน 

จำนวน ๔๖๘.๔๙ ตันตอวัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการ

จัดการอยางถูกตองจำนวน ๗๔๓.๒๓ ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 



หนา I 163 

 

หัวขอ รายละเอียด 

๙๑.๒๑ ซึ่ งสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดพิษณุ โลก            

ใน ป งบ ป ระม าณ  ๒ ๕ ๖ ๔  มี จ ำน ว น ทั้ งห ม ด  ๑ ๖  แ ห ง                   

เปนเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ (MBT) จำนวน ๑ แหงระบบฝงกลบ

แบบถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒ แหง ระบบฝงกลบ

แบบควบคุม (Controlled Dump) จำนวน ๑๒ แหง เทกอง 

กลางแจง ๑ แหง และเปนสถานีขนถายมูลฝอย จำนวน ๑ แหง 

ปญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสวนใหญไมมี

ระบบการจัดการที่ถูกตอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ ง 

เทศบาล และอบต.หลายแหง ตองนำขยะไปกำจัดแบบไมถูกวิธี 

และในอนาคตอันใกลจะเกิดวิกฤติการไมมีพื้นที่กำจัดขยะที่

ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยสวนใหญพบวามีการลักลอบทิ้งขยะ

มูลฝอยจากชุมชนในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมมี

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ทำใหเกิดปญหาที่พบการท้ิงขยะมูล

ฝอยริมทางหลวง และพื้นท่ีสาธารณะตางๆการแกไขปญหา

ดังกลาว ตองไดรับความรวมมือจากทุกสวนราชการรวมท้ัง

ประชาชน ทุกภาคสวน ชวยกันลดปริมาณขยะอยางเรงดวนเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอน โดยแนวทางการลด และคัดแยกขยะ            

มูลฝอย ณ ตนทาง เพ่ือนำกลับไปใชประโยชนและลดปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ีตองนำไปกำจัดในขั้นสุดทาย จึงเปนแนวทางที่ดีวิธีหนึ่ง

ในการชวยลดการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง โดยในสวน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการดำเนินการแกไข

ปญหาขยะมูลฝอยโดยการรณรงคใหความรูในการคัดแยกขยะมูล

ฝอยที่ตนทางในพ้ืนที่ชุมชนอยูแลว จึงเนนในสวนของหนวยงาน 

ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางปริมาณขยะ

มูลฝอย หากมีการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ก็สามารถชวยลด

ภาระใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอีกทั้งเปนการบูรณาการ

ใหทุกหนวยงานมีการดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนการลด 

และคัดแยกขยะในหนวยงานเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกภาค

ประชาชน และภาคเอกชน ในการมีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหาขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกป 
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5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  รอยละปรมิาณของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีไดรับการจัดการอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1.หนวยงานตนแบบดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก (ประชุมชี้แจงโครงการฯ/รับสมัครหนวยงานเขารวม

โครงการฯ/จัดตั้งคณะทำงานโครงการฯ/อบรมใหความรู สราง

ความเขาใจแกหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ/จัดทำสื่ออุปกรณใน

การดำเนินการฯ/รายงานผลการดำเนินงาน) 

งบประมาณ  270,000 บาท  

(รวม 1,350,000 บาท ปงบประมาณ 2566 – 2570) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

ท่ีทำการปกครองอำเภอบางระกำ 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566 -2570 

11. งบประมาณ 1,350,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) หนวยงานในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก มีสวนรวมในการแกไขปญหา

ขยะมูลฝอย 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจงัหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน            

อยางเปนระบบและยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ 5.โครงการสงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ

จัดการน้ำ การจัดการขยะ และพลังงานที่เปนระบบและยั่งยืนและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน/พลังงาน

ทางเลือก  

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (ดานพลังงาน) : สอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและ

สงเสริมการใชพลังงานที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม (๔ ) เพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใช

พลังงานแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน (ดานที่ ๑0 พลังงาน) : 

ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและ

ยอมรับของประชาชนสงเสริมดานเทคโนโลยีและการมีสวนรวม

ของประชาชนใหการบริหารจัดการดานพลังงานมีธรรมาภิบาล          

มีการลงทุน โครงสราง พ้ืนฐานพลั งงานและการลงทุน ใน

อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับดานพลังงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับบที่ ๑๒ (สวนที ่๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ) : ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยางยั่ งยืน เพ่ือสรางความเขมแข็งของแรง

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายเพ่ิมรายไดตอหัว 

เพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐาน

การผลิตและรายไดใหม สนับสนุนการกระจายการขยายตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปน ผลประโยชนอยางเปน
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ธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๑.๑.๔ 

เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษา

วินัยทางการเงิน การคลังและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่

สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  รอยละของปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตไดเพ่ิมข้ึน 

7. พื้นที่เปาหมาย  พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  

 

สงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

1.นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตยสำหรับการเกษตรสมัยใหมแบบ

ครบวงจรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา/ติดต้ังระบบสูบน้ำดวย

แผงเซลลแสงอาทิตย/ติดตั้งทอกระจายน้ำและการใหน้ำอัตโนมัติ/

ติดตั้งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก 

งบประมาณ  5,500,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2. ระบบสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  

งบประมาณ  900,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

3.สงเสริมระบบสูบนำ้ดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 

งบประมาณ  900,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

4.ระบบผลิตกาซชีวภาพแบบถุง PVCขนาด 8 ลบ.ม. 

งบประมาณ  200,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก 
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5.สงเสริมระบบผลิตไฟฟาบนหลังคาอาคารขนาด 30 กิโลวัตต 

งบประมาณ  5,300,000 บาท (ปงบประมาณ 2566) 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ 2566  

11. งบประมาณ 27,500,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1.ระบบสูบน้ำโดยใชพลังงานไฟฟาจากโครงขายที่พัฒนาขึ้นพรอม

ระบบกระจายน้ำครอบคลุมพ้ืนที่ไมนอยกวา 30 ไร และระบบให

น้ำอัตโนมัติ เพ่ือใหการทำการเกษตรมีประสิทธิภาพ 

2.ระบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจำนวนไมนอยกวา  

1 ระบบ 

3.โรงคลุมระบบพลังงานและศูนยเรียนรแูละฝกอบรมการใช

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนรวมกับการทำการเกษตร 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6 เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบ

เตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 1.โครงการเสรมิสรางความมั่นคงปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก และ

อำนวยความเปนธรรมแกประชาชน 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนและการอำนวยความเปนธรรมแกประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการพัฒนา เสริมสรางและพัฒนาสังคมของจังหวัดใหความมั่นคง ปลอดภัย 

และอำนวยความเปนธรรม โดยการมีสวนรวมของทกุภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุโลก ในดานการพัฒนาและ

เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและระบบ

เตรียมความพรอมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือและ

ความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

     การเสริมสรางความม่ันคงภายในและอำนวยความเปนธรรม

แกประชาชนในจังหวัดพิษณุ โลก จะสามารถสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดดานความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงภายในและอำนวยความเปนธรรมแก

ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเครือขายภาคประชาชน

ในการสนับสนุน การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย      

ในชีวิตและทรัพยสิน และการอำนวยความเปนธรรมแกประชาชน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. จำนวนของคดีและอาชญากรรมที่ลดลง 



หนา I 169 

 

หัวขอ รายละเอียด 

2. จำนวนคดียาเสพติดลดลง 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก และอำนวยความ

เปนธรรมแกประชาชน 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

1.พัฒนาและสงเสริมกระบวนการอำนวยความยุตธิรรมให

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอยางบูรณาการ 

งบประมาณ 

จำนวน 2,411,500 บาท แบงเปน 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 482,300 บาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 482,300 บาท 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 482,300 บาท 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนเงิน 482,300 บาท 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนเงิน 482,300 บาท

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณโุลก 

3. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณโุลก 

4. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 

5. สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก 

  

 

2.พัฒนาศักยภาพการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 

จำนวน 5,778,000 บาท แบงเปน 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 1,155,600 บาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 1,155,600 บาท 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 1,155,600 บาท 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนเงิน 1,155,600 บาท 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนเงิน 1,155,600 บาท 

ผรูับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 
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3.ฝกอบรมสรางจิตสำนึกรักสามัคคีและสงเสริมความปรองดอง

สมานฉันท จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 

จำนวน 4,246,500 บาท แบงเปน 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 849,300 บาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 849,300 บาท 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 849,300 บาท 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนเงิน 849,300 บาท 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนเงิน 849,300 บาท 

ผรูับผิดชอบ : ท่ีทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ กิจกรรมหลักท่ี 1 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณโุลก 

3. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณโุลก 

4. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 

5. สภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมหลักท่ี 2 

ผรูับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมหลักท่ี 3 

ผรูับผิดชอบ : ท่ีทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 12,436,000 บาท  

12. ผลผลิต (Output) 1. ผเูขารับการฝกอบรม ไดรับการพัฒนาใหมีองคความรทูี่จำเปน 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือทางราชการและประชาชนในพ้ืนที่ ให

เกิดความสงบสุข สามารถแกไขปญหาในพ้ืนที่ไดทันตอเหตุการณ 

2. เรื่องรองเรียน รองทุกข และขอพิพาทในชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด

พิษณุโลกมีจำนวนลดลง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบ

เตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 2.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 

แบบบูรณาการ 

2. ช่ือแผนงาน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบูรณาการ 

3. แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยความรวมมือของทุกภาค

สวน 

4. หลักการและเหตุผล      ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่  12 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/จังหวัดพิษณุโลก ในดานการพัฒนาและ

เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและระบบ

เตรียมความพรอมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือและ

ความสัมพันธตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

     การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนปญหาที่สำคัญใน

ระดับพื้นที่ และระดับนโยบายที่จะตองดำเนินการใหหมดไปเพื่อ

แกไขปญหาและผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม บุคคล 

ครอบครัว และความมั่นคงภายในประเทศ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ

อำนวยความเปนธรรมแกประชาชน 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. จำนวนคดีและอาชญากรรมท่ีลดลง 

2. จำนวนคดียาเสพติดลดลง 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก  
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8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกแบบบูรณาการ 

1.เสรมิสรางศักยภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ

ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

งบประมาณ 

จำนวน 1,225,000 บาท แบงเปน 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 245,000 บาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 245,000 บาท 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 245,000 บาท 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนเงิน 245,000 บาท 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนเงิน 245,000 บาท

ผรูับผิดชอบ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

2. ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

พิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1. สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพิษรุโลก 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 

  

 

2.ปองกันกลมุเสี่ยงและการคนหาผูเสพ/ผตูิดยาเสพติดเขารับการ

บำบัดรักษา 

งบประมาณ 

จำนวน 2,250,000 บาท แบงเปน 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 450,000 บาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 450,000 บาท 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 450,000 บาท 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนเงิน 450,000 บาท 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนเงิน 450,000 บาท 

ผรูับผิดชอบ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

2. ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

พิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

- 
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3.พัฒนาจังหวัด TO BE NUMBER ONE พิษณุโลกแบบบูรณาการ 

งบประมาณ 

จำนวน 10,000,000 บาท แบงเปน 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

3. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 

4. เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก 

5. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก 

6. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 

7. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 13,475,000 บาท  

 

12. ผลผลิต (Output) ผูเขารับการฝกอบรม มีศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6 เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบ

เตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 

 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ  

สาธารณภัย และโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบเตรียมความพรอม ระบบเตือนภัย สาธารณภัย     

การปองกันแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำที่มีประสิทธิภาพ 

 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเตรียมความพรอมในสภาวะวิกฤต ระบบเตือนภัย 

การจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย และโรคอุบัติใหมโรคอุบัติซ้ำ 

4. หลักการและเหตุผล      ตามท่ีรัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวทาง

และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

12 ในดานการพัฒนาเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเตรียมความพรอมในภาวะวิกฤตและพัฒนาการเตือนภัยและ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  1. จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการเตรียมความพรอมในการ

ปองกันสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง 

2. จำนวนการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มข้ึน 

 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดพิษณุโลก 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัย และโรค

อุบัติใหม อุบัติซ้ำ 
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หัวขอ รายละเอียด 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติภัย ภัยพิบัติ และสาธารณภัย 

1.บูรณาการการเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัยใน

พ้ืนท่ีเสี่ยง 

งบประมาณ 

จำนวน 5,597,000 บาท 

ผรูับผิดชอบ : สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

พิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณโุลก 

2. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

พิษณุโลก 

หนวยงานที่เกี่ยวของ : 

1. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณโุลก 

2. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 5,597,000 บาท  

12. ผลผลิต (Output) ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะความร ูความ

ชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ ทำใหประชาชน ชุมชน ทองถิ่น  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6 เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาระบบ

เตรียมความพรอมในภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศอยางมีดุลยภาพ 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการสำคัญ 4. โครงการสถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมืองนอง และขยาย

ความรวมมือ กับเมือง/มณฑล/จังหวัด กับเมืองในประเทศ             

บนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือใน          

อนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC และประเทศ

ศักยภาพ 

2. ช่ือแผนงาน สงเสริมการขยายความรวมมือกับประเทศศักยภาพ และสถาปนา/

กระชับความสัมพันธเมืองพี่ เมืองนองกับเมืองในประเทศบน

ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุ

ภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

3. แนวทางการพัฒนา สถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองกับประเทศบนระเบียง

เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความรวมมือในอนุภูมิภาค 

GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

4. หลักการและเหตุผล คณ ะรัฐมนตรีไดมี มติ เมื่ อ วันที่  10 ตุลาคม 2561 

เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธเมืองพ่ีเมือง

นอง (Sister City) ในการดำเนินความสัมพันธกับตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนบน

หลักการความสมศักดิ์ศรี เปนประโยชน ยั่งยืน และทั้งสองฝายมี

ศักยภาพการดำเนินความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมในระยะยาว 

จังหวัดพิษณุโลกเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในภูมิภาค ภายใต 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 การกระชับความสัมพันธกับ จังหวัด เมือง 

มณฑล ในตางประเทศที่ไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) 

กับจังหวัดแลว และการสถาปนาความสัมพันธกับจังหวัด เมือง ใน

ประเทศ AEC หรือประเทศศักยภาพอ่ืนๆ และการพัฒนาความ

รวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธเพื่อเชื่อมโยงมิติดาน
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หัวขอ รายละเอียด 

เศรษฐกิจ การศึกษา การทองเที่ยวสังคมและวัฒนธรรม จึงเปน

ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญดานหนึ่งภายใตยุทธศาสตรจังหวัดใน

ดานการขยายความรวมมื อระหวางประเทศ และเพิ่ มขีด

ความสามารถในการแขงขันในประเทศและตางประเทศ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อขยายความรวมมือ/สถาปนาความสัมพันธกับเมือง/จังหวัด

ในประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความ

รวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  ระดับความสำเร็จของการสถาปนาและกระชับความสัมพันธ

กับเมือง จังหวัดในประเทศศักยภาพ 

7. พื้นที่เปาหมาย  ประเทศศักยภาพ 

8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 

ขยายความรวมมือ/สถาปนาความสัมพันธกับเมือง/จังหวัดใน

ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความ

รวมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC 

งบประมาณ 10,000,000 บาท(ป 2567,ป 2570) 

หนวยดำเนินการหลัก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1. สำนักงานพาณิชยจังหวัดพิษณโุลก 

2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

3. สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก 

4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

5. สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

9. หนวยงานดำเนินการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ป 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 10,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. เกิดความรวมมือ/ความสัมพันธกับประเทศศักยภาพ 

2. ความรวมมือทางการคา การลงทุน 

 






















