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สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต
 ลักษณะภูมิประเทศ
 ลักษณะภูมิอากาศ
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 โครงสร้างพื้นฐาน
 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
 แผนงานพัฒนาอื่นๆที่สาคัญต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคมและความมั่นคง
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
 ปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่รายจังหวัด
 ลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพื้นทีข
่ องกลุ่มจังหวัด
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในช่วงที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา
2.1 บทวิเคราะห์
 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
 การวิเคราะห์ Tows Matrix
 การวิเคราะห์โดยใช้ Logical Framework
2.2 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2.3 กรอบทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2.4 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 3 แผนงานและโครงการที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)
แบบสรุปแผนงานและโครงการที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) (แบบ กจ.1)
โครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.1 - 1 )
ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการดาเนินการตามแผนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2551
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 -2570)

บทสรุปผู้บริหาร
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก มีพื้นที่ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,953,502 ไร่ สามารถจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่ป่าไม้ 16,754,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.35 พื้นที่การเกษตร 10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
31.87 และพื้นที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 6,380,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 มีประชากร 3,326,565 คน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีลักษณะพิเศษเป็นจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (NSEC) กับ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก (EWEC) และมี ร ะเบี ยงเศรษฐกิ จ LIMEC ที่ ส ามารถเชื่ อมโยงความร่ ว มมื อ
ภายในประเทศและประเทศในกลุ่ มอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กลุ่ มประเทศ BIMSTEC และประเทศที่มีศักยภาพ ในด้าน
การค้าการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการท่องเที่ยว ด้วยการคมนาคมที่สะดวก มีถนนเชื่อมโยงไปยัง
ภาคเหนื อและภาคกลาง ภาคตะวั น ตกและตะวั นออก ประเทศในกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มแม่ น้ าโขง มี รถไฟเชื่ อมโยง
กรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ มีศูนย์รวบรวมตู้สินค้าที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างท่าเรือบก
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากในระบบตู้สินค้า และรองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะทาง 669 กิโลเมตร
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ กรุงเทพ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-เชียงใหม่ และระบบรางคู่ที่จะผ่านพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ทาให้การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างถนนและระบบรางจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น และยังมีสนามบินรองรับการ
เดินทางและการพาณิชย์ 5 แห่ง โดยจะมีการพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลกและพัฒนาตลาดธุรกิจการบินเพื่อยกระดับสู่
การให้บริการการบินระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง
ระหว่างถนน ระบบรางกับทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะใช้การเป็น MICE City เป็นศูนย์กลาง
ด้านการประชุมความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ปี 2562 จานวน 346,837
ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita) ปี 2562 จานวน 102,936 บาท สาขา
เศรษฐกิจหลัก ภาคบริการมีมูลค่า 184,560 ล้านบาท คิดเป็น 53.21 % ภาคการเกษตร มีมูลค่า 110,019 ล้านบาท คิด
เป็น 31.72 % และภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 52,257 ล้านบาท คิดเป็น 15.07 % พืชเศรษฐกิจสาคัญประกอบด้วย ข้าว
นาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และถั่วเหลือง สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ สินค้า
เกษตรที่สาคัญในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ มะขามหวาน จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ มะม่วงน้าดอกไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่
ทุเรียน มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ซึ่งเปรียบเสมือนแบรนด์ของ
ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะและแหล่งที่มาของสินค้า ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียน GI แล้ว ดังนี้ จังหวัดสุโขทัย มีสังคโลก
สุโขทัย,ส้มแม่สิน จังหวัดพิษณุโลก มีกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมะขามหวานเพชรบูรณ์ , ข้าวไร่ลื มผั ว
เพชรบู ร ณ์ จั งหวั ด ตาก มี แปจ่ อ เขี ย วแม่ ส อด อุ ตรดิ ตถ์ มี สั บ ปะรดห้ ว ยมุ่ น ,ทุ เ รี ย นหลงลั บ แล,ทุ เ รี ย นหลิ น ลั บ แล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจานวน 7,737,282 คน รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2563 มีมูลค่า
15,629.64 ล้านบาท ด้านการศึกษา มีโรงเรียน 2,132 แห่ง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 34 แห่ง ด้านสาธารณสุข มี
ศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ และการแพทย์แผนไทย ความงาม
และสมุนไพร การพัฒนาความก้าวหน้าของคนปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6005
ประเด็นการพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ใช้ SWOT ANALYSIS ทาให้เห็นจุดแข็ง 9 ด้าน จุดอ่อน 6 ด้าน โอกาส 6 ด้าน และอุปสรรค 5 ด้าน พร้อมทั้งได้กาหนด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในการพัฒนา และนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดว่า “เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง” โดยมี
ประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน ใช้วิธี Tows Matrix จับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก กาหนด
แนวทางในการพัฒนา 15 ด้าน และใช้การวิเคราะห์ Logical Framework แสดงความสัมพันธ์ในเชิงเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน
และกัน และประสานกันในการดาเนินการตามแผน เพื่อ ให้ท ราบวัตถุป ระสงค์ การดาเนินการ ปัจ จัย ที่ก ระทบต่อ
ความสาเร็จ และการวัดผลงานและความสาเร็จของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

๓

2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนระดับ
1

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 เป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน

 เป้าหมาย (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถชี ีวิตใน

หลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ (1) ต่อยอดอดีต (2) ปรับ
ปัจจุบัน (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
 ประเด็น (1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(4) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
- ประเด็นย่อย (1) 1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2. เกษตรปลอดภัย
3. เกษตรแปรรูป 4. เกษตรอัจฉริยะ
- ประเด็นย่อย (2) 1. อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
2. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
- ประเด็นย่อย (3) 1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
- ประเด็นย่อย (4) 1. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ศตวรรษที่ 21 (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ประเด็นย่อย 1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. ช่วงวัยแรงงาน 4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ


แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเกษตร
(ให้กรอก
 เป้าหมายประเด็นของแผน
เฉพาะแผนที่
แม่บทฯ
สอดคล้อง แต่
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
อย่างน้อยต้อง
ประเทศในสาขาเกษตร
ระบุความ
เพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพการ
สอดคล้องกับ
ผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ
และ
เฉลี่ย
แผนพัฒนา  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
เศรษฐกิจและ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
แผนระดับ
2

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
 เป้าหมายประเด็นของแผน
แม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพ ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ
 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การ

สร้างเกษตรมูลค่าสูง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ (1) เศรษฐกิจ
ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง
มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
ของสถาบันหลักของชาติ
สิ่งแวดล้อม
และการปกครองระบบอบ
-เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
ประชาธิปไตยอันมี
เกษตรและเกษตรแปรรูป
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
มูลค่าสูง,การท่องเที่ยวเน้น
ประมุข
คุณค่าและความยั่งยืน,
 แผนระดับชาติว่าด้วยความ
การแพทย์และสุขภาพครบ
มั่นคงแห่งชาติ รองรับ
วงจร,ประตูการค้าการลงทุน
นโยบายที่ 3.7.3 การ
และโลจิสติกส์ของภูมิภาค

สังคม
แห่งชาติ)

- เป้าหมายแผนย่อย
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
- แนวทางการพัฒนา การ
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
- เป้าหมายแผนย่อย การ
พัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
เก่ง และมีคณ
ุ ภาพฯ
- แนวทางการพัฒนา การ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ
ที่เป็นระบบ

-แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร,การ
ท่องเที่ยว,การแพทย์,การค้า
การลงทุน ด้วยเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ (4) ปัจจัย
สนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ
-เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
กาลังคนมีสมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
-แนวทางการพัฒนา ใน
ระบบการศึกษาและพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีคณ
ุ ภาพ คน
ทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

แผนการพัฒนาขนส่งทาง
ราง ของกระทรวงคมนาคม

แผน MICE City ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน ของ TCEB.


แผนพัฒนาภาคเหนือ

แผนระดับ
3
(ให้กรอก
เฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่
อย่างน้อยต้อง
ระบุความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
ภาค)

แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
แผนการพัฒนาโครงข่ายการ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม คมนาคม ของ กระทรวงคมนาคม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แม่น้าโขง 6 ประเทศ ของ
1.ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด
เป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือที่มี 4
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
(เขตเศรษฐกิจ พิเศษ)-สุโขทัยกลุ่มจังหวัด ใช้แนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาภาคเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตัด พิษณุโลก-หล่มสัก-น้าหนาวเป็นกรอบในการจัดทา
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ขอนแก่น-กาฬสินธุ–์ มุกดาหาร
2.ทางหลวงหมาย เลข 117
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตะวันตก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ตอน จ.อุตรดิตถ์ - ด่านภูดู่
ภาคเหนือตอนล่าง 1
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งมีการ
3.ทางหลวงหมาย เลข 21 หล่มสักพัฒนาร่วมกันใน 9 ด้าน และมี หล่มเก่า-ภูเรือ–เลย
เส้นทางการเชื่อมโยงทั้ง 6
4.ถนนสายสะเดาะพง-หนองแม่นา
ประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อ
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

1. การก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย
2. การก่อสร้างทางรถไฟสาย
ใหม่ โครงการ รถไฟทางคู่
แม่สอด - ตาก - กาแพงเพชร
- นครสวรรค์

จังหวัดพิษณุโลกได้รับการ
ประกาศเป็น MICE City ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการประชุม จัด
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
ของภาคเหนือตอนล่าง กลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
สามารถใช้ประโยชน์ได้


สาระสาคัญ
แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุม่ จังหวัดต้องไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของปี 2562 (0.6005) 0.6605

“เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC)
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง”


1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. การพัฒนาทรัพยากร
ประเด็นการ
โครงข่ายคมนาคมและสิ่ง
มาตรฐานและยั่งยืน เป็น
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร มนุษย์และสุขภาพครบ
พัฒนากลุ่ม
วงจร
อานวยความสะดวกเพื่อรองรับ ศูนย์กลางการประชุมและจัด
สอดคล้องกับการตลาดด้วย
จังหวัด
การพัฒนา
นิทรรศการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี


1. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า

การลงทุน
แผนงาน


1. พัฒนาการท่องเที่ยว การ

ประชุมและจัดนิทรรศการ

2. พั ฒ นาโครงข่ า ยคมนาคม 2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอานวย การท่องเที่ยว
ความสะดวก



โครงการ
สาคัญ


1. พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร


1. พัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด สิง่ แวดล้อม

แ ล ะ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง 2. ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึง
ภูมิศาสตร์



5. การบริหารจัดการ




โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การขั บ เคลื่ อ นกลุ่ม จั ง หวัด
ให้บรรลุเป้าหมาย
2. โครงการส่ ง เสริ ม การ
บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าของ
ประชาชน

2. พัฒนาแหล่งน้า



1. โครงการส่งเสริมและ

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

1. โครงการพั ฒ นาการเกษตรด้ ว ย 1.

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

พัฒนาการค้าการลงทุนทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศให้
เป็นระบบ
2. โครงการพั ฒ นาโครงข่ า ย
คมนาคม ระบบ
โลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีความพร้อม

การประชุมและจัดนิทรรศการสู่
ระดับนานาชาติ
2. โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัย

เทคโนโลยี นวั ต กรรมและระบบ
ชลประทานเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณและ
คุณภาพของผลผลิตการเกษตร
2. โครงการส่ ง เสริ ม การแปรรู ป
สิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และ
ยกระดั บสู่ การขึ้ นทะเบี ยนสิ่ง บ่ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.โครงการพัฒนาแหล่งน้าให้ใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

- 1 -

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ความเป็นมา
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วย
ให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบการ
ปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด และจัดตั้งสานัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงานเพื่อ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้กาหนดให้จังหวัด
พิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
 ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
33,953,502 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
ดังนี้
จังหวัด

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

ขนาด
(ตาราง
กิโลเมตร)

อาณาเขต
เหนือ

10,815.854 จังหวัดอุตรดิตถ์
และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
12,668.42 จังหวัดเลย

ใต้

ตะวันตก

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์,
จังหวัดเลย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดพิษณุโลก และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดสุโขทัย,
จังหวัดกาแพงเพชร,
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดพิษณุโลก,
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดพิจิตร
จังหวัดสุโขทัย

อุตรดิตถ์

7,838.59 จังหวัดแพร่และ
จังหวัดน่าน

จังหวัดพิษณุโลก

สุโขทัย

6,596.09 จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดอุตรดิตถ์
16,406.65 จังหวัดแม่ฮ่องสอน,
จังหวัดเชียงใหม่,
จังหวัดลาพูน
และจังหวัดลาปาง

จังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดกาญจนบุรี

ตาก

ตะวันออก

จังหวัดตาก และ
จังหวัดลาปาง
ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
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ทิศเหนือ

ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดกาแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว จัง หวัด ชัย ภูมิ จัง หวัด เลย
และจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

แผนที่แสดงอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยพื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 ของกลุ่มจังหวัดเป็นที่
ราบลุ่มแม่น้าและที่ราบลูกฟูก (Rolling Plain) ในพื้นที่บริเวณตอนกลางของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ พื้นที่บางส่วน
ของจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก และมีลุ่มน้าสาคัญในพื้นที่ประกอบด้วยลุ่มน้าปิง ลุ่มน้ายม ลุ่มน้า
น่าน และลุ่มน้าป่าสัก นอกจากนี้ เส้นทางน้าของแม่น้าในพื้นที่ยังทาให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบันได (terraces) และ
ที่ราบน้าท่วมถึง (flood plain) อีกด้วย
ด้า นทิศ ตะวัน ตกของกลุ่ม จัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 ในเขตพื้น ที่อาเภอแม่ส อด อาเภอแม่
ระมาด อาเภอพบพระ อาเภอท่าสองยาง และอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศจะมีลักษณะเป็นทิวเขา
ปกคลุม ด้วยป่าไม้ โดยมีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปมา มีพื้นที่ราบสาหรับทาการเกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย
และมีเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดตัวยาวจากภาคเหนือตอนบนลงมาตลอดแนวด้านตะวั นตกโดยมีแม่น้าเมยเป็น
เส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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ด้านทิศตะวันออกของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 บริเวณตอนบนมีลักษณะพื้นที่เป็น
ภูเขาและที่สูง โดยมีเทือกเขาหลวงพระบางทอดตัวยาวลงมาเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่วงตั้งแต่อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ลงมาจนถึงอาเภอชาติตระการ อาเภอนครไทย ของจังหวัดพิษณุโลก และทอดยาวต่อเนื่องลงไปจนถึง
อาเภอหล่ มสั ก อาเภอหล่ มเก่า อาเภอเขาค้อ อาเภอน้าหนาว ของจังหวัดเพชรบู รณ์ กลายเป็นเทือกเขา
เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวเป็นรูปเกือกม้ารอบพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัดและทอดตัวขนานกันไปทั้ง
สองข้างของจังหวัด โดยมีแนวเขาด้านตะวันออกเป็นแนวกั้นเขตกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ด้านนี้จะมี
สภาพเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเตี้ยๆไปจนจรดที่ราบลุ่มแม่น้าและมีที่ราบแคบๆ ทอดยาวตามแนวร่องเขาใน
บริเวณเขตอาเภอหล่มสัก ผ่านหลายอาเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งที่ราบนี้มีแม่น้าป่าสักไหลผ่านลงไปทางทิศใต้
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านอาเภอศรีเทพ ที่อยู่ด้านล่างสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์และไหลไปสู่ภาคกลางต่อไป
 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอ ากาศ แบ่ง ออกได้เ ป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อ น ฤดูฝ น และฤดูห นาว ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุล าคม อากาศร้อ นจัด ในฤดูร้อ น หนาวจัดในฤดูหนาว และบนพื้นที่ภูเขาจะมี
อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ตารางแสดงสถิติอุณหภูมิของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561-2563
อุณหภูมติ ่า สุดเฉลี่ย
Average minimum
จังหวัด
Temperature
2561 2562 2563
พิษณุโลก
23.90 20.7 20.9
เพชรบูรณ์
22.90 20.3 20.8
อุตรดิตถ์
23.80 21.3 21.4
สุโขทัย
23.40 20.9 21.1
ตาก
20.9
18.1 18.3
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่
Average maximum
temperature
2561 2562
2563
36
36.9
37.1
36.5
37.9
37.9
37.3
38.4
38.2
36.2
37.6
37.7
34.7
35.4
36.1

อุณหภูมเิ ฉลีย่
Average temperature
2561
28
27.6
27.9
27.9
25.5

2562
28.6
28.6
28.8
28.7
26.1

2563
28.7
28.5
28.8
28.7
26.4
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 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากข้อ มูล ของสานัก งานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล สถิติในด้านการใช้ที่ดินของทุก จังหวัดทั่ว
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า เนื้อที่ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวน 33,953,502 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของจานวนเนื้อที่ทั้งประเทศ (320,696,888 ไร่) โดยเนื้อที่ของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สามารถจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ดังนี้
1. เนื้อที่ป่ าไม้ของกลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนือตอนล่ าง 1 จานวน 16,754,410 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
49.35 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด
2. เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.87 ของเนื้อที่
ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด
3. เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร หมายถึง เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการหักเนื้อที่ป่าไม้ และเนื้อที่
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ออกจากเนื้อที่ทั้งหมด เช่น เนื้อที่ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงที่อยู่อาศัย
สิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ สนามบิน แม่น้า ลา
คลอง หนองบึง อ่างเก็บน้า สถานที่ราชการ ที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นต้น จานวน 6,380,977
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.79 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดเหนือตอนล่าง 1
ตารางการใช้ที่ดินของประเทศไทย เป็นรายภาค และรายจังหวัด ปี 2562

ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ /
ทางการเกษตร (ไร่)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ /
นอกการเกษตร (ไร่)

เนื้อที่ / ทั้งหมด (ไร่)

เนื้อที่ / ป่าไม้(ไร่)

Total land (rai)

Forest land (rai)

Agricultural land use
(rai)

Non-agricultural
land use (rai) Region/
Province

7,784,534
1,234,333
2,759,385
2,467,895
2,508,263
16,754,410

1,404,387
1,825,603
1,249,902
3,058,671
3,279,552
10,818,115

1,065,235
1,062,621
889,833
1,233,343
2,129,945
6,380,977

102,484,073

149,252,451

68,960,364

ตาก
10,254,156
สุโขทัย
4,122,557
อุตรดิตถ์
4,899,120
พิษณุโลก
6,759,909
เพชรบูรณ์
7,917,760
กลุ่มจังหวัด
33,953,502
ภาคเหนือตอนล่าง 1
รวมทั้งประเทศ
320,696,888
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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 โครงสร้างพื้นฐาน
1) การคมนาคม
1.1) การคมนาคมขนส่งทางบก
ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน

แนวเหนือ-ใต้
เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเหนือ) เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กาแพงเพชร
ตาก ลาปาง และสุดปลายทางที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 1,005 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย)
เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 11 ตากฟ้า -วังทอง-อุตรดิตถ์ (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่)
เป็น ทางหลวงสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือ
ทางหลวงหมายเลข 11 มีบทบาทสาคัญในด้านการคมนาคมขนส่ง เพราะเป็นเส้นทางมุ่งหน้ าสู่จังหวัดภาคเหนือ
ฝั่งตะวันตก เช่น อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และ สปป.ลาว รวมทั้งแบ่งเบาการจราจรถนนพหลโยธิน
ที่ไปทางกาแพงเพชร ตาก และลาปาง รถประจาทางบางเส้นทางก็ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ไปทางจังหวัด
พิษณุโลก ลาปาง และเชียงใหม่เช่นกัน
เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี – เพชรบูรณ์ - เลย) เป็นทางหลวงสายประธาน
แนวเหนือ-ใต้ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย สาย
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ทางเริ่มต้นที่สามแยกพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และสิ้นสุดที่อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มี
ระยะทางตลอดทั้งสายรวม 412.874 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 117 เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมการขนส่งระหว่างจังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก และเป็นทางหลวงสายรองในช่วงจังหวัดพิษณุโลกถึง จังหวัด
อุตรดิตถ์
แนวตะวันออก-ตะวันตก
ทางหลวงหมายเลข 12 สายกลางสะพานมิตรภาพที่แ ม่สอด (เขตแดนไทย/เมียนมา)–
มุกดาหาร (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นทางหลวงสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญที่เชื่อมระหว่าง
ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดที่อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 793.391
กิโลเมตร เป็นหนึ่งในถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมระหว่างเมืองเมาะลาเลิง ประเทศเมียนมา และ
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทางหลวงหมายเลข 12 ถือเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สาคัญ เพราะรองรับ
ยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) หรือเป็นถนน
สายเอเชียหมายเลข 16 (AH 16)
การเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
- อุตรดิตถ์เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทางจากพรมแดนประเทศไทยสู่หลวงพระบาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดกับเมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป. ลาว ทางอาเภอบ้านโคกและน้าปาด เมื่อ
พ.ศ. 2552 ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกระดับช่องภูดู่ ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก เป็นด่านชายแดนสากล
ดังนั้นการเดินทางผ่านแดนเข้าออกสู่ สปป.ลาวสามารถทาได้อย่างสะดวก ณ ที่ทาการด่าน ตามระเบียบของ
กระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้า สปป,ลาว การเดินทางสู่ สปป.ลาว เริ่มจากด่านภูดู่ จังหวั ด
อุตรดิตถ์ ถึงหลวงพระบาง เป็นระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
- อาเภอแม่ส อด จั งหวัด ตากเป็นเส้ น ทางที่ส ะดวกเดิ นทางจากพรมแดนประเทศไทยสู่
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เมียวดี เชื่อมการขนส่งข้ามแดนไทย-พม่า เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจลุ่ม แม่น้าโขงและอ่าวเบงกอล (GMS and BIMSTEC) และจุดเชื่อมการ
ขนส่ งแนวถนนระเบี ย งเศรษฐกิจ ตะวัน ออก-ตะวันตก (East-west Economic Corridor) ตามแผนความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และอินโดจีน รวมถึงการรองรับการเป็นเขต
เศรษฐกิจชายแดน เขตนิคมอุตสาหกรรม การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข 1 ผ่านเข้ากาแพงเพชรและตรงไปจังหวัดตาก จากอาเภอเมืองตากใช้ทางหลวงหมายเลข 12 ถึง
อาเภอแม่สอด
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ระบบคมนาคมขนส่งทางรถไฟ
การคมนาคมทางรถไฟที่ผ่านพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่
กรุงเทพ - เชียงใหม่ เริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านพื้นที่จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอาเภอบางกระทุ่ม อาเภอเมืองพิษณุโลก และ
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดสุโขทัย ผ่านอาเภอศรีนครและอาเภอสวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ อาเภอตรอน และอาเภอพิชัย
กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ สถานีศิลาอาสน์เป็นสถานีเดียว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีขบวนรถต้นทาง
และปลายทาง คือ ขบวนรถเร็วที่ 105/106 (กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ -กรุงเทพ ซึ่งแต่เดิมคือขบวนรถเร็ว 53/54)
และขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 (พิษณุโลก-ศิลาอาสน์-พิษณุโลก) ต่อมาการรถไฟฯ ได้มีการขยายเส้นทาง
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 3/4 จากกรุงเทพ–สวรรคโลก–กรุงเทพ เป็น กรุงเทพ–สวรรคโลก–ศิลาอาสน์–กรุงเทพ ใน
ปัจจุบันสถานีรถไฟศิลาอาสน์เป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือ ศูนย์รวบรวม
ตู้สินค้า (Container Yard) จุดสิ้นสุดสถานีรถไฟทางราบ สถานีเริ่มต้นการส่งห่วงตราทางสะดวก

แผนภาพเส้นทางเดินรถไฟภาคเหนือ
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1.2) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
สนามบิน
1. ท่าอากาศยานพิษณุโ ลก (Phitsanulok Airport) ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก เดิมเป็นสนามบินของกองบิน 46 กองทัพอากาศ ต่อมาสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้
ขอใช้พื้นที่จากกองทัพ อากาศเพื่อเปิดบริการให้แก่เครื่องบินพาณิชย์ โดยก่อสร้างเป็นอาคารที่พัก ผู้โดยสาร
หอบังคับการบิน และใช้พื้นที่ทาประโยชน์อื่นๆ จานวน 70 ไร่ โดยประมาณ
2. ท่าอากาศยานแม่สอด มี RUNWAY จานวน 1 เส้นทาง ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,100 เมตร
ทางขับ TAXIWAY จานวน 3 เส้นทาง และมีลานจอด APRON จานวน 2 แห่ง แยกเป็นลานจอดเก่าขนาดกว้าง 60
เมตร ยาว 180 เมตร และลานจอดใหม่ ขนาดกว้าง 85 เมตร ยาว 180 เมตร และอาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 12,000
ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง
3. ท่าอากาศยานตาก ตั้งอยู่ อาเภอเมืองตาก จั งหวัดตาก ระยะทางห่างจากตัวเมืองตาก 15
กิโลเมตร
4. ท่าอากาศยานสุโขทัย ตั้งอยู่อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทางห่างจากตัวเมือ ง
สุโขทัย 32 กิโลเมตร
5. ท่าอากาศยานเพชรบูร ณ์ อาเภอหล่มสั ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางห่ างจากตัวเมือง
เพชรบูรณ์ 31 กิโลเมตร
จากข้อมูลในตารางพบว่า สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2563 คือ ท่าอากาศยานพิษณุโลก มีจานวนผู้โดยสารทั้งสิ้น จานวน
372,021 คน รองลงมา คือ ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก มีจานวนผู้โดยสาร 77,503 คน และท่าอากาศยาน
สุโขทัยมีผู้โดยสารจานวน 42,603 คน ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ และท่าอากาศยานตาก ไม่มีผู้ใช้บริการ
ตารางแสดงสถิติจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จานวนผู้โดยสาร
Passenger
Airport
ปี 2561

ปี 2562

ท่าอากาศยานพิษณุโลก
672,084
699,991
ท่าอากาศยานแม่สอด
193,473
197,132
ท่าอากาศยานสุโขทัย
84,480
80,479
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
1,082
ท่าอากาศยานตาก
ที่มา : กรมท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ปี 2563
372,021
77,503
42,603
-
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2) สาธารณูปโภค
2.1) ไฟฟ้า
สถิติจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่า ในกลุ่ม
จั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 1 มี ส ถิ ติการใช้ ไฟฟ้ าในกลุ่ มจั งหวัดฯ ปี พ.ศ. 2563 จ านวนผู้ ใช้ ไฟฟ้ า จานวน
1,133,690 ราย พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้มีจานวนรวมทั้งสิ้น 4,127,767,758 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในบ้าน
ที่อยู่อาศัย จานวน 1,732,870,839 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดเล็ก จานวน 747,904,647 กิโลวัตต์/
ชั่ ว โมง ใช้ ใ นกิ จ การขนาดกลาง จ านวน 731,786,293 กิ โ ลวั ต ต์ / ชั่ ว โมง ใช้ ใ นกิ จ การขนาดใหญ่ จ านวน
719,532,228 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อบ้านอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 41.98 กิจการขนาดเล็ก ร้อย
ละ 18.12 กิ จการขนาดกลาง ร้ อยละ 17.73 กิ จการขนาดใหญ่ ร้ อยละ 17.43 ของการใช้ พลั งงานไฟฟ้ าที่
จาหน่ายและใช้ทั้งหมด
ตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2563
พื้นที่

จานวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย)

พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
พลังงานไฟฟ้าที่
จาหน่าย

บ้านที่อยู่อาศัย

กิจการ
ขนาดเล็ก

กิจการ
ขนาดกลาง

กิจการ
ขนาดใหญ่

19,942,76 135,308,781,6
7
94

34,905,544,1
28

14,074,669,9
76

22,408,887,2
07

56,150,612,3
87

กลุ่มจังหวัดฯ 1,133,690 4,127,767,758 1,732,870,839 747,904,647

731,786,293

719,532,228

ทั่วประเทศ

อุตรดิตถ์

163,810

537,048,572

256,844,804

89,901,086

89,507,169

38,628,067

ตาก

165,279

695,922,258

263,437,403

109,021,677

129,557,924

175,720,104

สุโขทัย

205,645

587,256,888

321,422,799

121,500,407

95,439,232

29,604,854

พิษณุโลก

299,110 1,368,215,856

574,085,343

260,136,311

223,024,817

256,305,676

เพชรบูรณ์

324,068 1,066,914,105

478,194,146

175,388,137

196,145,731

196,841,349

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

- 10 -

2.2) ประปา
จากสถิติข้อมูลผู้ใช้น้าของสานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
2564) พบว่ ากลุ่ ม จั ง หวั ดภาคเหนื อ ตอนล่ าง 1 มี ผู้ ใช้น้ าจ านวน 193,093 คน ก าลั งผลิ ต ที่ใ ช้ง าน จ านวน
227,075 ลูกบาศก์เมตร /วัน ปริมาณน้าผลิตจริง จานวน 5,340,692 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้าจาหน่าย
จานวน 3,685,734 ลูกบาศก์เมตร
ตารางแสดงการใช้น้าประปาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564
จังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

จานวน
ผู้ใช้น้า (คน)
51,270
36,635
53,000
47,569
4,619
193,093

กาลังผลิต
ที่ใช้งาน
(ลบ.ม./วัน)
91,340
36,220
52,805
43,210
3,500
227,075

ปริมาณน้าผลิต
(ลบ.ม.)
1,688,259
961,922
1,480,446
1,110,544
99,521
5,340,692

ปริมาณน้าผลิต
จ่าย (ลบ.ม.)
1,595,009
918,690
1,243,359
1,064,064
98,381
4,919,503

ปริมาณน้า
จาหน่าย
(ลบ.ม.)
1,159,486
723,962
931,689
788,937
81,660
3,685,734

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค (ข้อมูล เดือน มิถุนายน 2564)

2.3) อินเตอร์เน็ต
ในปี 2563 กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 มี จานวนครัว เรือนที่เข้าถึงการเชื่อม
อินเตอร์เน็ต จานวน 896,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.34 ของครัวเรือนทั้งหมด จังหวัดที่มีการเข้าถึงการ
เชื่อมอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลก จานวน 254,700 ครัวเรือน รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูร ณ์
จานวน 246,000 ครัวเรือน จังหวัดสุโขทัย จานวน 157,200 ครัวเรือน จังหวัดตาก จานวน 119,700 ครัวเรือน
และจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 118,800 ครัวเรือน ตามลาดับ
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครอง
Table Number of households classified by having devices of information and communication technology, region, province and area (contd.)

ภาค จังหวัด

ครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by having devices
of information and communication technology (หน่วยเป็นพัน : In Thousands)

โทรศัพท์พื้นฐาน
1/ คอมพิวเตอร์
Fixed Telephone
Computer
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
Have
None
Have
None
อุตรดิตถ์
149.0
1.6
147.3
25.3
123.7
ตาก
157.0
5.7
151.3
25.9
131.1
สุโขทัย
209.8
3.2
206.6
35.5
174.3
พิษณุโลก
302.0
3.5
298.4
79.2
222.7
เพชรบูรณ์
298.2
5.8
292.4
39.6
258.6
กลุ่มจังหวัด
1,115.9
19.8
1,096.0
205.4
910.4
หมายเหตุ : 1/ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง
และเขตการ
ปกครอง

ทั้งสิ้น
Total
household

Note : 1/Personal computer, Notebook, Laptop, Netbook and Tablet
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ (สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Connect to Internet
เชื่อมต่อ
ไม่เชื่อมต่อ
Connect
Not connect
118.8
30.1
119.7
37.3
157.2
52.6
254.7
47.2
246.0
52.2
896.5
219.4
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 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
จากผลการประชุมระหว่างนายกรัฐ มนตรีกับผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ แทนภาคเอกชน ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น และผู้ แ ทนเกษตรกร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก) ด้านการ
เชื่ อ มโยงระเบี ย งเศรษฐกิ จ หลวงพระบาง - อิ น โดจี น - เมาะล าไย (Luangprabang - Indochina Mawlmyine Economic Corridor : LIMEC) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 จึง มีเ ป้า หมายยกระดับ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จากกลุ่ม จังหวัดฯ สู่ภูมิภาคและอาเซียน การพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางแม่สอด (เขตเศรษฐกิจ พิเศษ) สุโขทัย - พิษณุโลก -หล่มสัก - น้าหนาว - ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ – นาไคร้ - มุกดาหาร มีระยะทางรวมทั้งสิ้น
777 กิโลเมตร ปัจจุบันขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 427 กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 133 กิโลเมตร ยังคง
เหลือเส้นทางถนนขนาด 2 ช่องจราจรอีกเพียง 81 กิโลเมตร
2. โครงการก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
- การก่อสร้างทางถนนหลวงหมายเลข 117 ตอน จ.อุตรดิตถ์ - ด่านภูดู่ ระยะทางทั้งหมด 148
กิโลเมตร จะปรับปรุงให้เป็นทางมาตรฐานชั้น 1 และมีแผนจะขอรับงบประมาณในปี 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรอการพิจารณารายงานขั้น
สุดท้ายของคณะกรรมการฯ
- การก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 21 หล่มสัก - หล่มเก่า - ภูเรือ – เลย ได้ดาเนินการขยาย
เป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 10 กิโลเมตร คงเหลือขนาด 2 ช่องจราจรอีก 128 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีแผนจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็นระยะๆ
ตั้งแต่ปี 2563 - 2566
- ถนนสายสะเดาะพง - หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 5.163 กิโลเมตร กรม
ทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดย
จะพัฒนาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ
3. การพัฒนาขนส่งทางราง
- การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร กาหนดแล้วเสร็จปี 2566
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และ EIA อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(กก.วล.) พิจารณา
- การก่อ สร้า งทางรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟทางคู่ แม่ส อด - ตาก - กาแพงเพชร นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร โครงการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ นครสวรรค์ - กาแพงเพชร - ตาก
ระยะทาง 186 กิโลเมตร มี 24 สถานี และ ตาก – แม่สอด ระยะทาง 68 กิโลเมตร ขยายโครงข่ายรถไฟให้
ครอบคลุม พื ้น ที ่ม ีศ ัก ยภาพในการขนส่ง สิน ค้า เช่ น นครสวรรค์ , ก าแพงเพชร และ ตาก ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง
เกษตรกรรมใหญ่ของประเทศเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดประตูในการขนส่งสินค้า แก้ปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนน โดยเฉพาะช่วงผ่านเขา ตาก - แม่สอด ซึ่งมีรถบรรทุกในการเดินทางไปชายแดนแม่สอดเป็น
จานวนมาก และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- การพั ฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง LIMEC การพัฒ นาเส้นทางการขนส่งทางรางเพื่อ
เชื่อมโยงการเดินทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC (ด่านแม่สอด-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์-จุดผ่านแดนถาวร
ภูดู่)
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4. การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
- การพัฒนาท่าอากาศยานพิษณุโลกและพัฒนาตลาดธุรกิจการบิน เพื่อยกระดับสู่การให้บริการ
การบินระหว่างประเทศ
5. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
- การพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้าป่าสัก โดยการเสริมความจุอ่างเก็บน้าคลองลากง จังหวัด
เพชรบูรณ์ และพัฒนาโครงข่ายระบบโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้า
- การก่อสร้างประตูระบายน้าคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
- การก่อสร้างเขื่อนทดน้าท้ายเมืองพิษณุโลก ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมืองพิษณุโลก
- ระบบผันน้าจากเขื่อนภูมิพลไปฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก เชื่อมโยงจังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดกาแพงเพชร
- การขยายคลองลอยจากเขื่อนผาจุก – ศรีสัชนาลัย – สวรรคโลก
 แผนงานพัฒนาอื่นๆ ที่สาคัญต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (Greater
Mekong Subregion-GMS) ได้แก่ ประเทศไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และมณฑลตอนล่ างของ
ประเทศจีน (ยูนนานและกวางสี) เริ่มในปี 2535 โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาแห่ง
เอเชีย (Asian Development Bank-ADB) เพื่อจัดทากรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ โดยใช้การสนับสนุนทั้ง
ทางการเงินและทางวิชาการจาก ADB เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่มจากการเชื่อมโยงโครงข่าย
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน
แผนงาน GMS มีความร่วมมือครอบคลุม 9 สาขา ได้แก่ 1) คมนาคมขนส่ง 2) โทรคมนาคม 3)
พลังงาน 4) ท่องเที่ยว 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) การอานวย
ความสะดวกการค้า 8) การลงทุน และ 9) เกษตร
ในปัจจุบันทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง ได้กาหนดแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 แนวพื้นที่ ได้แก่
1. แนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมโยงพม่า - ไทยลาว - เวียดนาม ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ได้แก่ เมาะละแหม่ง - เมียวดี / แม่สอด - พิษณุโลก - ขอนแก่น กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร / สะหวันนะเขต – ดองฮา - ดานัง
2. แนวเหนือ - ใต้ (North - South Economic Corridor : NSEC) 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เชื่อมโยง
จีน - พม่า / ลาว - ไทย (คุนหมิง - เชียงรุ่ง - ต้าหลั่ว - เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก / แม่สาย - กรุงเทพฯ และคุนหมิง - เชียงรุ่ง
- บ่อเต้น - หลวงน้าทา - ห้วยทราย / เชียงของ - กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร
3. แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เชื่อมโยงไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ / ปอยเปต - พนมเปญ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - วังเตา ระยะทาง 1,005
กิโลเมตร กรุงเทพฯ - ตราด / เกาะกง - สแรแอมปึล -กัมปอต - ฮาเตียน - กามู - นาเชา ระยะทาง 907
กิโลเมตร กรุงเทพฯ - เสียมราฐ - สตรึงเตร็ง - รัตนคีรี - Oyadav - Play Ku - Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร
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จังหวัดของไทยซึ่งตั้งอยู่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) มี 26 จังหวัด ดังนี้
• แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
• แนวเหนื อ -ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ประกอบด้ ว ย 13 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง นครสวรรค์ อยุธยา ลาพูน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร (ตาก พิษณุโลก)
กรุงเทพฯ
• แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี
 Luangprabang-Indochaina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC คื อ ก า ร
รวมตัวกันของภาคเอกชนอันประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ 3
ประเทศ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสหภาพเมียนมา ภาคเอกชนทั้ง
3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจนี้ ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศ
ไทย , สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวง หลวง
พระบาง สปป.ลาว , สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัฐ กะเหรี่ยง สหภาพเมียนมา และสภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมรัฐมอญ สหภาพเมียนมา ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลาไย โดยมีเป้าหมายและทิศทางการ
ทางานอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน จานวน 4 ประการ ได้แก่
1. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน
2. จัดประชุมย่อยระหว่างภาคเอกชนในแต่ละประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
4. ผลักดัน ระเบีย งเศรษฐกิจนี้ให้เกิดการยอมรับและเกิดโครงการต่างๆร่วมกันในอนาคต
ล่าสุดได้มีการประกาศปฏิญญาเพชรบูรณ์ (Phetchabun Declaration) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายใต้
เจตนารมณ์ “ความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซึ่งต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันและจะเติบโตไป
ด้วยกัน” ครอบคลุมการเชื่อมโยงและเสริ มสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
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เชื่อมโยงการค้า 3 ประเทศ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง – อินโดจีน - เมาะลาไย เป็นการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กั บ ประเทศเพื่อ นบ้ าน ได้แก่ แขวงไซยะบุรี และแขวงหลวงพระบาง ของสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว รั ฐ กะเหรี่ ย ง และรัฐ มอญ ของสาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมีย นมา ซึ่ง ระเบีย ง
เศรษฐกิ จ นี้ เ ป็ น แนวเส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มโยง 3 ประเทศเข้า ด้ ว ยกั น ทั้ ง ด้ า นการค้ า การลงทุน การท่อ งเที่ ย ว
การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า ประชากร และสารสนเทศ ระหว่าง
3 ประเทศ อันจะนามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสัง คมระหว่างสามประเทศ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 117 และ
เส้นทางรองเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการปรับปรุงมาตรฐานทาง ขยาย 2 ช่องจราจร
พร้อมช่องจราจรไต่เขา และ 4 ช่องจราจร (พื้นที่ชุมชน) ปรับปรุงขยายสะพาน และระบบรางระบายน้า
การเชื่อมโยงเส้นทางการค้าของภาคเหนือตอนล่าง และประเทศเพื่อนบ้าน (LIMEC) ประกอบด้วย
1. การพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
2. การประชุมนานาชาติ ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จัดแสดงสินค้า ณ ประเทศเพื่อนบ้าน
4. การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าอาหารทะเลภาคเหนือตอนล่าง
5. การศึกษาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สุโขทัย-ศรีเทพ-หลวงพระบาง
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เริ่มจาก เมาะลาไย เมียวดีของเมียนมา ผ่านด่านชายแดนแม่สอด
เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างก่อนจะผ่านแดนที่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเข้าสู่แขวงไซยะบุรีที่ด่านสากล
ภูดู่ ต่อไปยังแขวงหลวงพระบางของ สปป.ลาว โดยเส้นทางดังกล่าวยังเป็นจุดตัดของแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ
- ใต้ (North - South Economic Corridor) และเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor) อีกด้วย ในแต่ละพื้นที่ของแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ต่างมีศักยภาพและจุด
แข็งที่แตกต่างกันออกไป ในส่วนของประเทศไทย จุดแข็ง ของกลุ่มจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่ างทั้ง 5 จัง หวัด
ที่เ ด่น ชัด คือ ความเป็น ศูน ย์ก ลางของโลจิ สติกส์ สินค้าเกษตรที่หลากหลาย และความพร้อมด้านการบริการ
ทางการแพทย์ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับนักศึกษาจากทั้งฝั่ง สปป.ลาวและเมียนมา
ได้ นอกจากนี้ยังมีเมืองมรดกโลกอย่างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย รวมถึงอุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

- 15 -

- การพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อเส้นทาง LIMEC การพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางราง
เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางตามแนวระเบี ยงเศรษฐกิจ LIMEC (ด่านแม่สอด-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์-จุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่) ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองชายแดน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ใน
จังหวัดและที่เชื่อมโยงกับประเทศและกลุ่มจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง“หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะ
ลาไย (LIMEC) รวมทั้งเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ -เวียงจันทน์ (CVEC) ซึ่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์มีมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว การเดินทางข้ามประเทศ โดยมี
ยุทธศาสตร์ชายแดนสาคัญที่บริเวณจุดผ่านแดนสากลภูดู่ รวมทั้งพื้นที่ ตลอดเส้นทางทางผ่านสู่ด่านชายแดน
สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับทั้งการค้า การท่องเที่ยว ในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากเมียนมา
ผ่านด่านสากลที่แม่สอดสู่ สปป.ลาวผ่านจุดผ่านแดนสากลภูดู่ด้วยระยะทางที่ใกล้ที่สุดตามแนวตะวันออกสู่
ตะวันตก อีกทั้งยังเป็นโอกาสสาคัญในอนาคตที่จะเชื่อมโยงระบบรางเข้ ากับโครงการก่อสร้างรถไฟจีน -ลาว ใน
อนาคต
 โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ – เชีย งใหม่ แบ่งเป็น 2 ระยะได้แ ก่ กรุง เทพพิษ ณุโ ลก และ พิษ ณุโ ลก-เชีย งใหม่ร ะยะทางรวม 669 กม. โดยเป็น รถไฟที่ส ามารถวิ่ง ด้ว ยความเร็ว
สูงสุด 300 กม./ชม. ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 3.16 ชั่วโมง เจ้าของโครงการ สานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง และจราจร กระทรวงคมนาคม ซึ ่ง ทีม กรุ ๊ป ได้ท าการศึก ษาความเหมาะสมด้า น
วิศ วกรรมเศรษฐกิจ สัง คมการเงิน ออกแบบกรอบรายละเอีย ดจัด ทาเอกสารประกวดราคาและจัด ทา
รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อมตลอดจนจัด กระบวนการมีส่ว นร่ว มของประชาชนทั้ง นี้ก าร
พัฒ นารถไฟความเร็ว สูง เป็น การยกระดับ คุณภาพการเดิน ทางทั่ว ประเทศให้มีค วามสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น และเป็น แนวทางหนึ่งของการสร้างการขนส่ง อย่างยั่งยืน (Sustainable transport)
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเพิ่ มประสิท ธิภ าพในการเดิน ทางและขนส่งสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ จะช่ว ย
เติม เต็ม โครงข่า ยการคมนาคมในภาคเหนือ ให้ร ถไฟเป็น ทางเลือ กหลัก ในการเดิน ทางที่ร วดเร็ว และ
ปลอดภัย เอื้อให้เ กิดการพัฒ นาเมืองตามแนวเส้น ทาง ทั้ง ยัง ช่ว ยลดการสร้า งก๊าซเรือ นกระจกเนื่องจาก
ใช้พลังงานไฟฟ้า (เว็บไชต์ Teamgroup)
 ท่าเรือบก (dry port) หมายถึง บริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีการดาเนินการเป็นศูนย์
โลจิสติกส์ ซึ่งทาหน้าที่เสมือนท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า ขึ้น -ลงเรือ) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในระบบตู้สินค้า และมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยมีการขนส่งทางรางเป็น
หลักซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลกาลังดาเนินการสร้างจัดสร้างทั่วประเทศ
 การพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 เป็นพื้นที่
ของการพัฒนาเป็นสี่แยก ที่เรียกว่า East-West และ North-South Corridor เอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตามแนว EWEC (East-West Economic Corridor)
 MICE แนวทางการใช้งานไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีนาร่องภาคเหนือ
ตอนล่ าง เป้ าหมายในการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดพิษณุโ ลก คือ ต้องการพัฒ นาจังหวัดให้ เป็น
จุดหมายปลายทางของการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ
เป็นกลไก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค
 BIMSTEC ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ( Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation :
BIMSTEC) เป็น โครงการความร่ว มมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังคลาเทศ ภูฏ าน อินเดีย เมียนมา เนป าล
ศรีลังกา และไทย กรอบความร่ว มมือทางเศรษฐกิจ BIMSTEC นี้ ก่อตั้งตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6
มิถุน ายน พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภ าค และเพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
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1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 ด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ในระยะ 3 ปี พ.ศ. 2560 – 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ปี 2562 จานวน 346,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2561 คิดเป็นร้อยละ 4.08 (ปี 2561 มีมูลค่า GPCP จานวน 333,241 ล้านบาท) จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ พิษณุโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 101,788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
29.35 ของทั้งกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 83,808 ล้านบาท จังหวัดตาก 68,372 ล้านบาท จังหวัด
สุโขทัย 51,293 ล้านบาท และจังหวัดอุตรดิตถ์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด คือ 41,576 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.99 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาค
หนือตอนล่าง 1 แบบปริมาณลูกโซ่ พบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.15
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES)
GPP จังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ล้านบาท)
จังหวัด/พ.ศ.
ปี 2560r
ปี 2561r
ปี 2562p
พิษณุโลก
94,336
98,554
101,788
ตาก
49,606
59,451
68,372
อุตรดิตถ์
40,746
42,471
41,576
เพชรบูรณ์
77,201
80,588
83,808
สุโขทัย
49,572
52,178
51,293
กลุ่มจังหวัด
311,461
333,241
346,837
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)
ภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT CHAIN
VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม แบบปริมาณลูกโซ่ (ล้านบาท)
ปี 2560r
ปี 2561r
ปี 2562p
166,161
176,656
178,696

อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
ปี 2561r
ปี 2562p
5.9
1.15

ด้ า นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด เฉลี่ ย ต่ อ หั ว (GPP per Capita) ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 102,936 บาท/คน/ปี โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดใน
กลุ่ มจั งหวัด คือ จั งหวัด ตาก มี ค่าเฉลี่ ย ผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมอยู่ที่ 128,124 บาท/คน/ปี รองลงมาคือจังหวั ด
พิษณุโลก 113,593 บาท/คน/ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ 100,872 บาท/คน/ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 91,498 บาท/คน/
ปี และจังหวัดสุโขทัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 83,865 บาท/คน/ปี ตามลาดับ
ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita)
GPP per Capita (Baht)
ปี 2560r
ปี 2561r
พิษณุโลก
105,213
109,939
ตาก
93,336
111,668
อุตรดิตถ์
97,163
102,151
83,440
87,536
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
80,603
85,071
กลุ่มจังหวัด
91,939
98,634
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)
จังหวัด/พ.ศ.

ปี 2562p
113,593
128,124
100,872
91,498
83,865
102,936
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โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี 3 ภาคหลั ก คื อ ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมราย
กลุ่มจังหวัด สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 346,837 ล้านบาท ซึ่งเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พึ่งพาภาค
บริการเป็นหลักโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการอยู่ที่ 184,560 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53.21 % รองลงมาคือ
ภาคการเกษตร มีมูลค่า 110,019 ล้านบาท คิดเป็น 31.72 % และภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 52,257 ล้านบาท
คิดเป็น 15.07 %
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขา ณ ราคาประจาปี(ล้านบาท)
เกษตร

2560r

2561r

2562p

94,048

106,386

110,019

94,048

106,386

110,019

49,492

49,931

52,257

4,514

3,321

2,663

36,878

39,296

41,750

7,228

6,349

6,734

872

965

1,111

167,921

176,923

184,560

การก่อสร้าง

13,410

13,859

14,088

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

41,931

46,149

48,533

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

4,833

5,580

6,278

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

2,080

2,355

2,625

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

2,295

2,699

3,191

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

20,498

21,151

22,424

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

13,155

13,916

14,162

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

392

412

595

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

1,049

1,100

1,134

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ

22,651

24,157

24,961

การศึกษา

31,948

30,561

31,054

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

10,281

11,238

11,313

909

1,056

1,285

2,489

2,691

2,917

311,461

333,241

346,837

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
อุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
บริการ

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
+ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ ทุกสาขา+

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)
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สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีดังนี้
1) การเกษตร
1.1) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลสถิติในด้านการใช้ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2562
พบว่า เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ มีจานวน 10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.25
ของจานวนเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ (149,252,451 ไร่) โดยสามารถจาแนกการใช้ที่ดินเป็น
สัดส่ วน ดังนี้ เนื้ อที่การใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร จานวน 10,818,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของเนื้อที่
ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด โดยจาแนกเป็นเนื้อที่นาข้าว จานวน 5,253,255 ไร่ เนื้อทีพ่ ืชไร่ จานวน 3,928,340 ไร่ เนื้อ
ที่สวนไม้ ผลไม้และไม้ยืนต้น จานวน 862,067 ไร่ เนื้อที่สวนผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ จานวน 100,234 ไร่ และ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ จานวน 674,219 ไร่

เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ภาค/จังหวัด

สวนไม้ผลไม้
นาข้าว Paddy พืชไร่ Upland
ยืนต้น
land
field crop Fruit trees and
perennial trees
149,252,451
68,722,388
30,736,029
36,936,484
32,505,134
15,748,246
10,284,637
4,010,253

เนื้อที่ทั้งหมด
Total land

รวมทั้งประเทศ
ภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดฯ
10,818,115
5,253,255
3,928,340
ตาก
1,404,387
315,927
845,473
สุโขทัย
1,825,603
1,215,214
394,517
อุตรดิตถ์
1,249,902
681,400
315,808
พิษณุโลก
3,058,671
1,779,236
726,661
เพชรบูรณ์
3,279,552
1,261,478
1,645,881
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563)

862,067
91,666
128,758
153,646
346,383
141,614

สวนผัก
ไม้ดอก/
ไม้ประดับ

เนื้อที่ประโยชน์ทาง
การเกษตรอื่นๆ
Others

1,402,143
447,885

11,455,407
2,014,113

100,234
18,549
9,575
12,689
14,751
44,670

674,219
132,772
77,539
86,359
191,640
185,909
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1.2) พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ พืชเศรษฐกิจสาคัญกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และถั่วเหลือง สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้
ประดับ เช่น ข้าวโพดหวาน หอมแดง กระเทียม มะเขือเทศ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง นอกจากนี้ยังมี
สินค้าเกษตรที่สาคัญในกลุ่มจังหวัดดังนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ มะขามหวาน ผลผลิตในปี 2563 มีจานวน
52,216 ตั น มู ล ค่ า 3,899 ล้ า นบาท จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ได้ แ ก่ มะม่ ว งน้ าดอกไม้ มู ล ค่ า ผลผลิ ต ปี 2564
200,514,840 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ทุเรียน ปี62/63 มูลค่า 1,823.50 ล้านบาท ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
สาคัญกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางผลผลิตพืชสาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
พืชสาคัญ
(f:ข้อมูล
พยากรณ์)
ข้าว
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2561

2562

ผลผลิต (ตัน)
2563(f)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

2561

2562

2563(f)

2561

2562

2563(f)

4,244,112 4,382,682 4,420,795
1,789,898 1,532,128 988,018

2,374,412
1,168,051

2,427,528
975,369

2,466,175
579,720

559
653

554
637

558
587

2,002,797 1,944,895 1,994,084

1,471,234

1,355,869

1,375,275

735

697

690

11,901
3,373
3,500
235

10,919
3,388
3,187
242

7,298
3,153
2,834
244

2,575

2,466

2,498

2,124
785
3,625
1,287
545
839

2,102
761
3,515
1,256
472
na

2,166
826
3,442
1,297
na
na

พืชไร่
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

อ้อยโรงงาน
994,472 1,210,045 1,125,948 11,834,903 13,212,957 8,217,685
มันสาปะหลัง 588,530 614,088 640,464 1,985,016 2,080,415 2,019,162
สับปะรด
61,221
46,454
36,544
214,262
148,026 103,562
ถั่วเหลือง
16,110
17,032
19,481
3,792
4,124 4,754
สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น
สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ
ข้าวโพด
23,745
23,923
23,097
61,138
58,985 57,707
หวาน
หอมแดง
7,570
6,484
6,163
16,077
13,632 13,346
กระเทียม
6,930
6,530
5,900
5,441
4,967
4,871
มะเขือเทศ
1,023
1,246
1,142
3,708
4,380
3,931
ข้าวโพดอ่อน
143
117
148
184
147
192
หน่อไม้ฝรั่ง
5,058
3,518
na
2,756
1,659
na
มันฝรั่ง
18,500
na
na
15,523
na
na

หมายเหตุ: na (ไม่มีข้อมูล)

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

(1) ข้ า วนาปี : เนื้ อที่เก็บ เกี่ย ว ผลผลิ ต และผลผลิ ตต่อไร่ปี 2563 พบว่า กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี จานวน 4,420,795 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จานวน 2,466,175 ตัน
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จานวน 541.2 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่มีผลผลิต (ตัน) มากที่สุด คือ จังหวัดพิษณุโลก รองลงมา
คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตาก ตามลาดับ แต่หากดูที่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
(กก.) ต่อไร่พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด และจังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ย (กก.) ต่อไร่น้อยที่สุด คือ
จังหวัดตาก
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ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
จังหวัด
2561

1,333,796
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ 1,064,325
534,692
อุตรดิตถ์
993,644
สุโขทัย
317,655
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ 4,244,112

2562

2563(f)

1,341,936 1,367,184
1,105,396 1,117,591
529,032
537,575
1,051,782 1,049,170
354,536
349,275
4,382,682 4,420,795

ผลผลิต (ตัน)

2561

2562

773,435
600,741
320,584
543,793
135,859
2,374,412

774,482
619,863
313,034
572,091
148,058
2,427,528

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2563(f)

2561

2562

2563(f)

799,536
580
628,786
564
320,283
600
572,436
547
145,134
428
2,466,175 543.8

577
561
592
544
418
538.4

585
563
596
546
416
541.2

(2) ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จานวน 988,018 ไร่ ได้ผลผลิต (ตัน) จานวน 579,720 ตัน ได้ผลผลิต
เฉลี่ยต่อต่อไร่ จานวน 579.8 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวนาปรัง เฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด คือ จังหวัด
อุตรดิตถ์ รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ตามลาดับ
ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ

2561
841,015
38,842
313,547
583,952
12,542
1,789,898

2562
763,706
22,401
290,578
439,516
15,927
1,532,128

2563(f)
399,476
25,093
237,527
314,892
11,030
988,018

ผลผลิต (ตัน)

2561
558,955
23,273
209,403
369,231
7,189
1,168,051

2562
497,596
13,563
189,655
265,615
8,940
975,369

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2563(f) 2561
235,742
665
14,832
599
150,200
668
173,021
632
5,925
573
579,720 627.4

2562
652
605
653
604
561
615

2563(f)
590
591
632
549
537
579.8

(3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่เก็บ
เกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน 1,994,084 ไร่ ได้ผลผลิต (ตัน) จานวน 1,375,275 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
จานวน 679.4 กิโ ลกรั ม/ไร่ และจั งหวัดที่มีผ ลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ (ตัน) มากที่สุ ด คือจังหวัดเพชรบูรณ์
รองลงมาคือจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ตามลาดับ แต่หากดูที่ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลผลิตต่อไร่มากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

2561
2562
2563(f) 2561
พิษณุโลก
293,929 301,682 304,817 216,833
เพชรบูรณ์
862,725 792,631 829,062 668,902
อุตรดิตถ์
205,983 200,746 201,608 144,186
สุโขทัย
67,365 61,777 70,455 46,124
ตาก
572,795 588,059 588,142 395,189
กลุ่มจังหวัดฯ 2,002,797 1,944,895 1,994,084 1,471,234

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)

2562
210,033
579,333
132,277
40,088
394,138
1,355,869

2562
696
731
659
649
670
681.0

2563(f) 2561
212,787 738
582,706 775
134,461 700
45,788
685
399,533 690
1,375,275 717.6

2563(f)
698
703
667
650
679
679.4

- 21 -

(4) มันสาปะหลังโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ปี 2563 จากข้อมูล พบว่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสาปะหลังโรงงานจานวน 640,464 ไร่
ได้ผลผลิต (ตัน) จานวน 2,019,162 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) จานวน 3,149 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มี
ผลผลิ ตมัน ส าปะหลั งโรงงานเฉลี่ ย ต่อไร่ มากที่สุ ด คือ จังหวัด ตาก รองลงมาคื อ จังหวัด พิษณุโ ลก จังหวั ด
เพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ตามลาดับ
ข้อมูลการปลูกมันสาปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ

2561
157,361
194,174
26,469
80,948
129,578
588,530

2562
160,202
208,827
27,947
83,233
133,879
614,088

2563(f)
163,938
230,257
27,472
84,733
134,064
640,464

ผลผลิต (ตัน)
2561
2562
506,638
529,526
672,883
724,830
85,697
92,669
268,186
271,012
451,612
462,378
1,985,016 2,080,415

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2563(f)
519,398
723,077
87,799
253,555
435,333
2,019,162

2561
3,220
3,465
3,238
3,313
3,485
3,344

2562
3,305
3,471
3,316
3,256
3,454
3,360

2563(f)
3,168
3,140
3,196
2,992
3,247
3,149

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ออนไลน์)

(5) อ้อยโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2563 จากข้อมูล พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยจานวน 1,125,948 ไร่ ได้ผลผลิต(ตัน) จานวน 8,217,685
ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จานวน 7,088 กิโลกรัม/ไร่ และจังหวัดที่มีผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด คือ จังหวัด
สุ โขทั ย รองลงมาคือ จั งหวั ดเพชรบู รณ์และจังหวัดพิษณุโลก รองลงมาคือ จั งหวัดอุ ตรดิตถ์ และจังหวั ดตาก
ตามลาดับ
ข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
จังหวัด
2561
2562
2563(f)
2561
2562
พิษณุโลก
134,262 149,595 139,586 1,611,140 1,660,506
เพชรบูรณ์
427,665 573,998 521,554 5,084,952 6,164,737
อุตรดิตถ์
116,160 127,172 123,465 1,375,334 1,421,773
สุโขทัย
302,743 344,094 327,891 3,602,643 3,802,233
ตาก
13,642
15,186
13,452 160,834 163,708
กลุ่มจังหวัดฯ 994,472 1,210,045 1,125,948 11,834,903 13,212,957

2563(f)
1,011,998
3,781,270
862,741
2,475,577
86,099
8,217,685

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2561 2562 2563(f)
12,000 11,100
7,250
11,890 10,740
7,250
11,840 11,180
6,988
11,900 11,050
7,550
11,790 10,780
6,400
11,884 10,970
7,088

1.3) เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
สรุปผลงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน จาแนกตามหน่วยงาน
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (30 กันยายน 2561)
จังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

หน่วยงาน
ศวพ.ตาก
กถท.
ศวพ.พช.
ศวพ.สท.
ศวพ.อต.
รวม

จดทะเบียน
ผ่านรับรอง Q ไม่หมดอายุ
แปลง ราย
ไร่
แปลง ราย
ไร่
254
254 2,214.25 243 243 1,938.25
595
593 6,736.24 494 494 5,455.87
818
818 6,535.53 627 627 5,108.14
445
445 2,494.02 409 409 2,348.06
522
522 3,104.04 462 462 2,622.21
2,634 2,632 21,084.08 2,235 2,235 17,472.52

อยู่ระหว่างการตรวจ
แปลง ราย
ไร่
11
11
276.00
101
99 1,280.38
191 191 1,427.40
36
36
145.97
60
60
481.82
399 397 3,611.56

%Q
มีอายุ
95.67
83.03
76.65
91.91
88.51
84.85
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สรุปผลงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน จาแนกตามหน่วยงาน
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง 30 กันยายน 2562
ผ่านรับรอง Q ไม่
จดทะเบียน
อยู่ระหว่างการตรวจ
หมดอายุ
%Q
ไร่
แปลง ราย
ไร่
แปลง ราย
ไร่
จังหวัด หน่วยงาน แปลง ราย
มีอายุ
ตาก
ศวพ.ตาก 293 293 3,566.91 277 277 3,428.66
16
16
138.25
94.54
พิษณุโลก กถท.
903 903 8,230.43 858 858 7,633.50
45
45
596.93
95.02
เพชรบูรณ์ ศวพ.พช. 737 737 8,176.94 690 690 7,805.02
47
47
371.92
93.62
สุโขทัย ศวพ.สท.
อุตรดิตถ์ ศวพ.อต.
รวม

721 721 4,605.36 710 710 4,538.36
473 473 1,864.24 471 471 1,841.99
3,127 3,127 26,443.87 3,006 3,006 25,247.52

11
2
121

11
2
121

67.00
22.25
1,196.35

98.47
99.58
96.13

สรุปผลงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน จาแนกตามหน่วยงาน
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง 25 กันยายน 2563
จดทะเบียน

ผ่านรับรอง Q ไม่หมดอายุ

อยู่ระหว่างการตรวจ

%Q

หน่วยงาน

แปลง

ราย

ไร่

แปลง

ราย

ไร่

แปลง

ราย

ไร่

มีอายุ

ตาก

ศวพ.ตาก

604

546

6,564.67

585

530

6,505.67

19

16

59.00

96.85

พิษณุโลก
เพชรบูรณ์

กถท.
ศวพ.พช.

936
1,055

711
799

8,318.52
10,683.66

891
936

675
706

7,695.44
10,235.42

45
119

36
93

623.08
448.24

95.19
88.72

สุโขทัย

ศวพ.สท.

791

686

5,344.11

714

618

4,857.73

77

68

486.38

90.27

อุตรดิตถ์

ศวพ.อต.

747

684

2,482.30

672

615

2,334.05

75

69

148.25

89.96

4,133

3,426

33,393.26

3,798

3,144

31,628.31

335

282

1,764.95

91.89

จังหวัด

รวม

สรุปผลงานการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน จาแนกตามหน่วยงาน
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ภาพรวมสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง 25 สิงหาคม 2564
จดทะเบียน
ผ่านรับรอง Q ไม่หมดอายุ
อยู่ระหว่างการตรวจ
%Q
มี
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ไร่
จังหวัด หน่วยงาน แปลง
แปลง
แปลง ราย
อายุ
ตาก
ศวพ.ตาก 808 725
8,321
787 705 8,046.62 21 20 274.00 97.40
พิษณุโลก
กถท.
999 688
9,380
994 683 9,354.95
5
5
25.07 99.50
เพชรบูรณ์ ศวพ.พช. 1,099 810
11,693 1,049 793 10,374.29 50 17 1,318.82 95.45
สุโขทัย
ศวพ.สท. 928 760
4,763
893 741 4,681.03 35 19 82.04 96.23
อุตรดิตถ์ ศวพ.อต. 985 700
3,248
980 699 3,234.40
5
1
13.50 99.49
รวม
4,819 3,683 7,404.71 4,703 3,621 35,691.29 116 62 1,713.42 97.59
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การรับรองอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2563
จังหวัด
พิษณุโลก
ตาก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
รวม

แปลง
55
8
57
33
19
172

ราย
55
8
57
33
19
172

ไร่
53.756
15.5625
79.1651
281.2323
141.0472
570.7631

1.4) การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มา
จากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว
GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะและแหล่งที่มาของสินค้า ปัจจุบันจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
 สุโขทัย
- สังคโลกสุโขทัย เป็นเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี มีลักษณะเป็นเนื้อดิน (Earth Ware) หรือ
เนื้ อแกร่ ง (Stone Ware) มี 2 ประเภท คือ ประเภทไม่เคลื อบ จะมีสีน้าตาลแกมแดง สีเทาจนถึงเทาเข้ม
ประเภทเคลือบ จะเคลือบสีขาว สี น้าตาล สี เขียว เคลื อบสองสี หรือเขียนลายใต้เคลือบ ลวดลายอันเป็น
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะได้ แ ก่ รู ป ปลา กงจั ก ร และดอกไม้ มีก ารตกแต่ ง ลวดลาย สี สั น เป็ นศิ ล ปะแบบจี น ซึ่ ง
สันนิษฐานว่ามีชาวจีนเข้ามาทาเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ หรือบางหลักฐานกล่าวว่าพ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้นา
ช่างเผาถ้วยจีนเข้ามาสุโขทัยจานวนมากงานเครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัยจึงเจริญอย่างมาก ทาให้การผลิต
สังคโลกสุโขทัยมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและได้รับ
การพัฒนามาเป็นเวลานานกว่า 700 ปี
- ส้มแม่สิน เป็นส้มพันธุ์ส้มเขียวหวาน ผลค่อนข้างกลมแป้นเล็กน้อย เนื้อในผลมีสีส้มอมทอง
รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น ผนังกลีบบาง ถุงส้มนิ่ม สีเปลือกขึ้นอยู่กับฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวสีทอง ฤดูร้อน
สีน้าตาลมีกระ และฤดูฝนสีเขียวปนสี น้าตาล โดยปลูกในพื้นที่ตาบลแม่สิน และตาบลแม่สา อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
 พิษณุโลก
- กล้วยตากบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก เป็นผลิตภัณฑ์กล้ว ยตากที่ผ ลิตกล้วยน้าว้าพันธุ์
มะลิอ่อง, พันธุ์นวลจันทร์ ,พันธุ์ปากช่อง 50 และพันธุ์พื้นเมือง ที่มีลักษณะลูกกลม เปลือกบาง ผิวสวย เนื้อ
ละเอียด ไม่มี เม็ด และรสหวาน ที่ปลูกและแปรรูปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และตาบลท่าฬ่อ อาเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร และ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่า
บริ เวณอื่น ๆ และภูมิอากาศ ที่อยู่ ในเขตร้ อน และอยู่ภ ายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่ านจากมหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย จึงส่งผลทาให้ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีความนุ่ม กลิ่นหอม รสหวาน และไม่มีเม็ด
ปริมาณผลผลิต 986,150 กิโลกรัม
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นอกจากนี้ยังมีมะม่วงน้าดอกไม้สีทอง ที่เตรียมขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นสิทธิ
ของชุมชน คนพิษณุโลก และยังมีสินค้าที่มีศักยภาพที่เตรียมขอขึ้นทะเบียน GI ในอนาคต ได้แก่ สับปะรด
น้าตาลสด ส้มซ่า แห้วนา ทุเรียน เงาะ
 เพชรบูรณ์
- มะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นสินค้าผลไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินและสภาพอากาศที่เหมาะสม ทาให้ผลผลิตมะขามหวาน
ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุ ณภาพดี มีรสชาติที่โดดเด่น เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ผลผลิตมะขามหวานจากนอก
พื้น ที่จานวนมากได้ถูกจ าหน่ าย หรื อผสมจ าหน่ายในชื่อของมะขามหวานเพชรบูรณ์ สร้างความสั บสนแก่
ผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนมะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นสินค้าอันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ
GI อันเป็นเครื่องหมายรับรองถึงคุณภาพของสินค้าที่มีคุณภาพดีจากแหล่งผลิตที่มีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์
จานวนกว่า 30 ราย ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง GI ติดบนหีบห่อของมะขามหวานเพชรบูรณ์
ซึ่งเครื่องหมายนี้ จะเป็นการรับรองได้ว่าสินค้ามะขามหวานดังกล่าว เป็นมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่แท้จริงจาก
แหล่งผลิตคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
- ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ เป็นข้าวเหนียวดาพันธ์พื้นเมือง ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
สูง ทาให้ข้าวไร่ลืมผัวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่สารแอนโทไซยานิน และ
แกมมาโอไรซานอล วิ ตามิน บี 1 วิตามิ น บี 2 และวิตามิ น อี กรดไขมั นโอเมกา และ ธาตุ อาหารอื่นๆเช่ น
แคลเซียม แมงกานีซ
 ตาก
- แปจ่อเขียวแม่สอด แปจ่อเขียว คือพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งชื่อแปจีลักษณะฝักคล้ายถั่วลันเตา
เมล็ดมีขนาดเล็กเมื่อผ่านการทอดจะมีรสชาติหอม มัน กรอบ เนื้อเเน่น เป็นสินค้าที่หาทานได้ยาก อาหาร
พื้นเมืองของอาเภอแม่สอด ถั่วแปจ่อ จะหากินได้ตามฤดูกาลเท่านั้น ในปีหนึ่งชาวสวนจะเก็บเมล็ดมาส่งได้
ประมาณสองเดือนกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม
 อุตรดิตถ์
- สับปะรดห้วยมุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เปลือกบาง ตาตื้น เนื้อหนา สีเหมือนน้าผึ้ง
หอมหวาน เวลารับประทานไม่กัดลิ้น ผลมีรูปทรงกลม น้าหนักของขนาดแต่ละลูกจะอยู่ประมานที่ 1.5-3.5
กิโลกรัม ตอนสุกสามารถปลอกเปลือกรับประทานได้เลย หรือนาไปแปรรูปเช่น กวน อบแห้ง พาย แยม ฯลฯ
สับปะรดห้วยมุ่นได้รับการพัฒนาและการดูแลการผลิตทุกๆด้านเป็นสับปะรดคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย GAP
- ทุเรียนหลงลับแล มีลักษณะเด่น คือ มีผลทรงกลม หรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง เนื้อ
มาก สีเหลืองเข้ม เนื้อแห้งละเอียดเหนียว มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก จุดกาเนิดของทุเรียนหลง
ลับแลอุตรดิตถ์มาจากทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีความพิเศษแตกต่างจากทุเรียนพื้นเมืองทั่วไป คือ เป็น ทุเรียน
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ที่มีรสชาติดี เมล็ดลีบ ซึ่งภายหลังจากส่งเข้าประกวดทุเรียนและได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เกษตรกรจึงได้รับการ
ส่งเสริมให้ปลูกและขยายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง
- ทุเรียนหลินลับแล มีลักษณะ ผลทรงกระบอก ปลายผลบุ๋ม ร่องพูชัดเจน ผลค่อนข้างเล็ก น้าหนัก
ผลจะอยู่ในช่วง 1-3 กิโลกรัม เปลือกบาง หนามผลโค้งงอ แหลมคม ลักษณะผลแปลกกว่าทุเรียนอื่นๆ และมี
รสชาติดี ปลูกในเขตพื้นที่ อ.ลับแล อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
2) อุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
อยู่ที่ 33,897 ล้านบาท อัตราการขยายตัวร้อยละ 1.76 โดยจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด คือ จังหวัดตาก
รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามลาดับ
จังหวัด/พ.ศ.

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
แบบปริมาณลูกโซ่ (ล้านบาท)
ปี 2560r
ปี 2561r
ปี 2562p

อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
ปี 2561r

ปี 2562p

ตาก

7,425

7,258

8,031

-2.25

10.65

อุตรดิตถ์

4,853

5,235

5,404

7.87

3.23

สุโขทัย

3,256

3,790

3,892

16.40

2.69

พิษณุโลก

6,612

7,285

7,469

10.18

2.53

เพชรบูรณ์

8,898

9,743

9,101

9.50

-6.59

กลุ่มจังหวัด
31,044
33,311
33,897
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562)

7.30

1.76

ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจานวน 4,205 แห่ง
จานวนเงินทุนรวมทั้งสิ้น 104,216 ล้านบาท มีคนงานทั้งสิ้น จานวน 88,225 คน เมื่อเปรียบเทียบปี 2560-2562
พบว่า จานวนคนงานมีอัตราลดลงทุกปี รวมถึงจานวนโรงงานและจานวนเงินทุนมีจานวนลดลงจากปี 2561 จึงมี
ผลให้อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมปี 2562 ขยายตัวน้อยกว่า ปี 2561 เป็นอย่างมาก

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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3) การค้า/SME
จากเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย (Benchmarking) ผลการพัฒนา
ศักยภาพด้านการค้าและธุรกิจขนาดย่อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 -2561
การเติบโตของวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีมูลค่ากาไร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีมูลค่าถึง 28,748 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.14
เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่าจังหวัดที่มีกาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุด
คือจังหวัดตาก รองลงมาคือจังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลกตามลาดับ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

กาไรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
4,573
6,340
5,606
8,929
7,733
1,414
4,710
5,659
4,584
2,774
5,148
4,641
2,303
2,463
2,502
23,289

27,343

28,748

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ปี 2560

รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
ปี 2561
ปี 2562

1,826,563,853
893,096,926
1,813,267,659
1,182,407,235
1,369,870,485
7,085,206,158

2,252,830,456
1,124,214,227
2,230,626,575
1,482,036,884
1,717,157,330
8,806,865,472

2,513,650,851
883,498,831
2,421,493,143
1,624,684,290
1,897,385,120
9,340,712,235
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ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

จากแผนภูมิด้านรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีมูลค่า
9,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.06 โดยจังหวัดที่มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
มากที่สุดคือจั งหวัดตาก รองลงมาคือจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุ โขทัยและจังหวัดพิษณุโลก
ตามลาดับ
แต่หากพิจารณาด้านจานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
กลับพบว่ามีอัตราลดลงทุกปี โดยในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จานวน 898 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.36 โดย
จังหวัดที่มีจานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้วมากที่สุดคือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมาคือจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัยตามลาดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว (แห่ง)

ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

ปี 2560
1,500
1,291
1,972
758
1,298

ปี 2561
1,444
1,303
1,871
762
1,341

ปี 2562
1,297
1,270
1,405
688
1,163

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

6,819

6,721

5,823

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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4) การค้าชายแดน
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
2 แห่ง คือ ทางด่านการค้าชายแดนแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดต่อกับ สาธารณรัฐ แห่งสหภาพ
เมียนมาและทางด่านการค้าชายแดนภูดู่ อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อกับ สปป.ลาว
จังหวัดตาก เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาที่สาคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดน
เป็นระยะทางยาว และมีด่านการค้าชายแดนที่สาคัญคือ ด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดีของเมียนมา
และยั งเป็ นจุ ดเชื่ อมระหว่ างแนว EWEC และ NSEC (North-South Economic Corridor) ท าให้ มี การพั ฒนา
โครงข่ายการคมนาคมทางบก และทางอากาศ เพื่อรองรับการสนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสาร สินค้าและบริการ
ประกอบกับมีสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จึงมีศักยภาพสูงในการเป็นประตูการค้าระหว่าง
ไทยกับเมียนมา สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันเบนซิน,น้ามันดีเซล,เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย
ด่านศุลกากรแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นด่านศุลกากรทางบกอยู่ติดเขตแดนไทยกับเมียนมา ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
การคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2463 ในอดีตเป็นด่านฝากอาเภอแม่สอด มีนายอาเภอแม่สอด
ทาหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอดโดยตาแหน่ง จนกระทั่งปี พ.ศ.2498 กรมศุลกากรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ไปปฏิบัติหน้าที่ด้านศุลกากร โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 24932494 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501-2502 ได้ใช้เป็นที่ทาการด่านศุลกากรแม่สอด เป็นการชั่วคราว
มูล ค่า การค้า ชายแดนระหว่า งไทยกับ ประเทศเพื ่อ นบ้า น ในปี 2563 มีม ูล ค่า การค้า รวม
74,496.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 5,079.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.38
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (รายด่าน)
ด่านศุลกากรแม่สอด
ด่าน
ด่านศุลกากรแม่สอด
(ศภ.3)
ด่านพรมแดนแม่สอด
(สะพานมิตรภาพ
ไทย - พม่า)
จุดบริการช่องทาง
อนุมัติในพื้นที่
อาเภอแม่สอด
จุดบริการช่องทาง
อนุมัตินอกพื้นที่
อาเภอแม่สอด
รวม

มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมา (รายด่าน)
2561 (มูลค่าล้านบาท)
2562 (มูลค่าล้านบาท)
2563 (มูลค่าล้านบาท)
ส่งออก
นาเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นาเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นาเข้า มูลค่ารวม

71,887.61

74.93

71962.54 70,436.46

13.29

70,449.74 63,648.87

0.00

63,648.87

0.00

2,195.26

2195.26

0.00

6,247.61

6,247.61

0.00

9,435.86

9,435.86

0.00

3,027.12

3027.12

0.00

2,295.41

2,295.41

0.00

1,011.53

1,011.53

0.00

729.25

729.25

0.00

583.13

583.13

0.00

399.91

399.91

71,887.61

6,026.56

77,914.17 70,436.46 9,139.44 79,575.89 63,648.87 10,847.30 74,496.17

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ (สถิติการค้าชายแดนผ่านแดน ปี 2561 – 2563 ม.ค.-ธ.ค.)

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว 2 อาเภอ คือ อาเภอบ้านโคกและ
อาเภอน้าปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 135 กิโลเมตร โดยติดกับ 4 เมือง ของแขวงไซยะบุรี คือ เมือง
ปากลาย เมืองทุ่งมีไซ เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว มีช่องผ่านแดน ที่สาคัญ 4 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวร
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ด่านภูดู่ จานวน 1 แห่ง คือ ช่องภูดู่ บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอ บ้านโคก (ด่านประเพณี 3
จุด ช่องห้วยตาด ช่องห้วยพร้าว ช่องบ่อเบี้ย)
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
พื้นที่การติดต่อ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยบูลี สปป.ลาว 2 อาเภอ คือ อาเภอบ้านโคกและอาเภอ
น้าปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 145 กิโลเมตร แชวงไซยบูลี มีเมืองชายแดนที่ติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
4 เมือง คือ เมืองทุ่งมีไซ เมืองปากลาย เมืองบ่อแตน เมืองแก่นท้าว
ข้อมูลการค้าขายชายแดน
ด้านสินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเกษตร
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย/สารเคมี อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น ด้านสินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ เศษเหล็ ก ของเก่ าเหล้ า บุห รี่ ไวน์ เบี ยร์สิ นค้ าอุป โภค บริ โ ภค โทรศั พท์ มือถื อ ถ่า นไม้
เครื่องจักรสาร เป็นต้น
ความจาเป็นในการยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ เป็นจุดผ่านแดนถาวร
เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าขายชายแดน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยว ให้แก่ทั้ง 2 ประเทศมากขึ้นเพราะ
ด่านภูดู่ - ด่านผาแก้ว สามารถเชื่อมต่อ เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกประมาณ 309 กิโลเมตร ไปแขวง
ไซยะบูลี 194 กิโลเมตร ไปนครเวียงจันทร์ 238 กิโลเมตร และมาจังหวัดอุตรดิตถ์ 156 กิโลเมตร ไปเชียงใหม่ 405
กิโลเมตร ไปกรุงเทพ 547 กิโลเมตร ไปชายแดนแม่สอด (ตาก) – เมียวดี (พม่า) ประมาณ 422 กิโลเมตร รายได้
จากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมในการนาเข้า - ส่งออกสินค้า และค่าธรรมเนียม ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าภูดู่
เป็นของจังหวัดน่าน ไม่ใช่รายได้ของจังหวัด อุตรดิตถ์ เนื่องจากจุดผ่อนปรนการค้าภูดู่ อยู่ในความดูแลของ
ด่านศุลากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดน่าน การเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะทาให้มีนักท่องเที่ยว สามารถ
เข้า-ออกผ่าน ด่านภูดู่ ด่านผาแก้วได้สะดวกมากขึ้น และจะกระตุ้นจูงใจให้พ่อค้าไทย เดินทางไปค้าชาย ในเมือง
ต่างๆ ของสปป.ลาวเพิ่มมากขึ้น จุดผ่านแดนถาวร ช่วยจัดระเบียบการค้านอกระบบให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ทาให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็น ระบบ สามารถควบคุม
ตรวจสอบป้องปรามการส่ งออก-นาเข้าสินค้าผิ ดกฎหมาย และสิ นค้าต้องห้าม ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สามารถควบคุม และตรวจสอบบุคคลผ่านแดนเข้า-ออก ได้สะดวก รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ด่านภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ เช่น เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมี ยวดี ประเทศพม่า กับ สปป.ลาว ระยะทาง 422 กม. เชื่อมโยงอุตรดิตถ์-นคร
หลวงเวียงจันทร์ ด้วยระยะทางเพียง 394 กม. เชื่อมต่อการขนส่งทางราง โดยมีรถไฟจากสถานีรถไฟศิลาอาสน์
ไปเชียงใหม่ , กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสัตหีบ ได้สะดวกรวดเร็ว
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (รายด่าน)
มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (รายด่าน)
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
ด่าน
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง(ศภ.3)
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
รวม

2561 (มูลค่าล้านบาท)
มูลค่ารวม

2562 (มูลค่าล้านบาท)

ส่งออก

นาเข้า

ส่งออก

นาเข้า

มูลค่ารวม

5,066.28
695.40
5,761.68

24,056.21 29,122.49 3,831.59 22,494.49 26,326.08
30.29
725.69 1,110.41
31.63
1,142.04
24,086.50 29,848.18 4,942.00 22,526.12 27,468.12

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ (สถิติการค้าชายแดนผ่านแดน ปี 2561 – 2563 ม.ค.-ธ.ค.)

2563 (มูลค่าล้านบาท)
ส่งออก

นาเข้า

มูลค่ารวม

4,043.60 21,029.89 25,073.49
1,044.12
37.50
1,081.62
5,087.72 21,067.39 26,155.11
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5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
จากลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ชายแดน และเป็นพื้นที่ที่มีมีศักยภาพพอสมควรในเรื่องของ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนดังนั้น
ลั กษณะของเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่ต้องการดาเนินการ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Border
Economic Zone) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบหนึ่งที่มีเขตพื้นที่ติดชายแดน โดยส่วนใหญ่กาหนดไว้
สาหรับการประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมส่งเสริม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรือ อุตสาหกรรมส่งเสริม ภายในเขตดังกล่าวประกอบด้วยศูนย์บริการ
ด้านศุลกากร แบบ One Stop Service เพื่ออานวยความสะดวกให้กับการส่งออกและนาเข้าสินค้าชายแดน
คลังสินค้า และอาคารพาณิชย์ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีเช่นเดียวกับ นิคมอุตสาหกรรมทั่ วไป
(General Industrial Estate) การยกเว้นภาษีนาเข้า การยกเว้นภาษีเงินได้ การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและศูนย์
กระจายสินค้าด้าน Logistics เป็นต้น แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็น
รูปธรรม เริ่มมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้ให้
ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทย ใน 5
พื้ น ที่ ช ายแดน เพื่ อ รองรั บ การก้ า ว เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558 ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ โ ดย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่
1) สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน
2) การให้บริการ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6) การท่องเที่ยว
6.1) แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญที่มีชื่อเสียงมากมายหลากหลายรูปแบบทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ พระราชวังจันทร์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน บ้านน้าจวง
โฮมสเตย์บ้านเทอดชาติ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจหลายรูปแบบทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อนุสาวรีย์พ่อขุน ผาเมือง พระตาหนักเขาค้อ ทุ่ง
ทานตะวันที่บึงสามพัน ทุ่งปอเทือง ถ้าใหญ่น้าหนาว (ภูน้าริน) เขาค้อ ภูหิน ร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้าหนาว
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานธรณีเพชรบูรณ์
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข็กน้อย ภูทับเบิก ไร่กานันจุล เป็นต้น
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอาราม โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ด้านชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
น้าตก แหล่งกักเก็บน้าตามธรรมชาติยอดดอย และถ้า สถานที่ท่องเที่ยวทางชายแดน พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ
เมืองโบราณ แหล่งโบราณคดีและสถาปัตยกรรมสาคัญ เป็นต้น
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
หลากหลายรู ป แบบทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ วั ด วาอาราม โบราณสถาน สถานที่ ท่ องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน น้าตก พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคาแหง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ถ้าเจ้าราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สวรรควรนายก ศูนย์ ศึกษาและอนุรั กษ์เตาสั งคโลก สนามบินสุ โขทัย อุทยานแห่งขาติรามคาแหง อุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนาลัย ชุมชนเครื่องสังคโลก ต.เมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา อ.ศรีสัชนาลัย เป็นต้น
 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจของจังหวัดตาก จังหวัดตากมีแหล่ งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม วัดวาอาราม
และด่านการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่ น้าตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าอุ้มผาง
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม้กลายเป็นหิน เนินพิศวง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน อุทยานประวัติศาสตร์เมืองตากเก่า เขื่อนภูมิพล ตลาดริมเมย อาเภอแม่สอดและสะพาน
มิตรภาพไทย-พม่า เป็นต้น
6.2) สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ส่งเสริมพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ย ว สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของ
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การท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 จานวนนักท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยวปี 2562 จานวน 7,737,282 คน เพิ่มขึ้น จากปี 2561 ร้อยละ1.53
และปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.89 แต่ ในปี 2563 สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ COVID-19 ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้จึงทาให้จานวนนักท่องเที่ ยวมี
แนวโน้มลดลง
จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
ปี 2560
ปี 2561
พิษณุโลก
1,961,584
1,999,391
เพชรบูรณ์
2,109,795
2,162,979
อุตรดิตถ์
739,983
764,856
สุโขทัย
920,889
953,358
ตาก
1,674,633
1,740,306
กลุ่มจังหวัดฯ
7,406,884
7,620,890
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2562
2,021,367
2,205,625
768,876
973,905
1,767,509
7,737,282

 รายได้จากการท่องเที่ยว
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ในปี 2563 มี มู ล ค่ า
15,629.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปี 2560-2562 พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อปี 2563 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลงจากปี 2562 มูล ค่า -14,027.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -47.30 ซึ่งมีผ ลมาจากวิกฤตการ
เกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
รายได้การท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุ่มจังหวัดฯ1

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563(P)

7,904.34
7,101.23
2,071.57
3,510.33
6,604.26
27,191.73

8,330.90
7,533.70
2,216.41
3,753.98
7,092.85
28,927.84

8,555.02
7,680.85
2,240.80
3,886.93
7,293.47
29,657.07

4,593.99
4,288.18
1,171.51
1,830.90
3,745.06
15,629.64

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กราฟแสดงรายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)

%การ
เปลี่ยนแปลง
-46.30
-44.17
-47.72
-52.90
-48.65
-47.30
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7) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
7.1) รายได้ต่อครัวเรือน จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ (การสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน) ปี 2562 รายได้เฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 มี
จานวนรายได้อยู่ที่ประมาณ 21,252 บาท เงินออมอยู่ที่ 5,296 บาท สัดส่วนเงินออมคิดเป็นร้อยละ 24.92 ของ
รายได้เฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และเงินออม ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบว่ามีแนวโน้มของรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

7.2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2563 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
ของกลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มีจ านวนอยู่ที่ประมาณ 16,494.84 บาทต่ อเดือ น เมื่อ เปรีย บเทีย บ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อเดือนของครัว เรือน ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจังหวัดที่มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมากที่สุดคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ที่ 19,724.79 บาทต่อเดือน รองลงมา
คื อ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก 19,387.40 บาทต่ อ เดื อ น จั ง หวั ด ตาก 14,719.82 บาทต่ อ เดื อ น จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
14,544.46 บาทต่อเดือน และจังหวัดสุโขทัย 14,097.73 บาทต่อเดือน ตามลาดับ
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายจังหวัด หน่วย: บาท
จังหวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อุตรดิตถ์

14,666.28

16,355.07

14,544.46

ตาก

12,527.72

13,910.20

14,719.82

สุโขทัย

14,548.42

15,166.31

14,097.73

พิษณุโลก

18,048.53

18,124.65

19,387.40

เพชรบูรณ์

17,528.49

16,222.51

19,724.79

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
15,463.89
15,955.75
16,494.84
หมายเหตุ:
1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จาเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน ที่ดิน เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค รวมค่าภาษี ของขวัญ และเงินบริจาค เบี้ยประกันภัย เงินซื้อสลากกินแบ่ง ดอกเบีย้
เงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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7.3) หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
หนี้ สิ น เฉลี่ ย ต่อครั ว เรือนในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 ในปี พ.ศ. 2562
พบว่า ลดลงจากปี 2561 คิดเป็ น ร้ อยละ 8.95 โดยจัง หวัด พิษณุ โ ลกมีห นี้ สิ นเฉลี่ ยต่ อครั ว เรื อนสู งที่สุ ด คื อ
203,701.76 บาท/ครั ว เรื อน รองลงมาคื อจั งหวัด สุ โ ขทัย 203,013.90 บาท/ครั ว เรือ น จั งหวัด เพชรบูร ณ์
187,732.54 บาท/ครัวเรือน จังหวัดอุตรดิตถ์ 184,058.54 บาท/ครัวเรือน และจังหวัดตาก 87,069.83 บาท/
ครัวเรือน ตามลาดับ ภาวะหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลงอาจสะท้อนได้ว่าครัวเรือนมีการระมัดระวังการก่อหนี้
มากขึ้น
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2558 - 2562 หน่วย: บาท
จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
อุตรดิตถ์

ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
หนี้สินทั้งสิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อื่น ๆ
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร
เพื่อใช้ทาการเกษตร
เพื่อใช้ในการศึกษา
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน
อืน่ ๆ

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

2558
185,094.02
149,575.80
56,265.00
10,674.30
36,380.60
1,589.90
43,689.30
976.70
145,791.20
61,943.20
18,795.50
13,204.80
4,827.40
46,284.10
736.20
218,301.70
64,260.60
31,120.10
85,392.60
2,698.90
32,967.10
1,862.50
263,134.80
96,042.30
38,551.10
92,366.70
2,933.10
33,241.70
148,666.60
45,793.10
24,923.90
66,064.60
589.30
11,128.70
167.00

2560

2562

190,137.05
156,686.24
47,333.28
21,830.05
42,156.93
4,348.19
39,317.58
1,700.21
127,988.45
44,850.91
18,642.27
19,579.29
6,386.15
38,337.68
192.15
230,997.89
65,121.40
36,517.27
70,387.89
2,199.84
53,942.92
2,828.58
273,212.39
104,231.98
42,068.94
91,685.28
1,638.93
30,115.50
3,471.76
161,800.29
74,523.94
15,788.79
61,608.63
2,809.46
5,526.20
1,543.25

173,115.31
184,058.54
78,182.16
3,956.60
58,297.25
6,571.94
35,602.56
1,448.03
87,069.83
28,627.83
19,740.91
9,936.40
1,576.38
25,613.16
1,575.15
203,013.90
55,457.61
23,213.69
67,096.18
1,342.58
55,372.88
530.96
203,701.76
89,053.67
20,312.65
65,913.20
655.11
21,864.41
5,902.73
187,732.54
68,732.26
14,031.30
60,327.96
2,503.20
36,895.80
5,242.02
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 ด้านสังคมและความมั่นคง
1) เขตการปกครอง
จังหวัด

จานวน (แห่ง)
เทศบาล
อบจ.
นคร
1
1
1
1
1
1
1

เทศบาล เทศบาล
อบต.
เมือง
ตาบล
พิษณุโลก
9
93
1,048
1
24
76
เพชรบูรณ์
11
117
1,439
3
22
102
อุตรดิตถ์
9
67
613
1
25
53
สุโขทัย
9
86
843
3
18
69
ตาก
9
63
562
1
17
49
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564)/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมืองพิษณุโลก อาเภอชาติตระการ อาเภอพรหม
พิราม อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอเนินมะปราง อาเภอบางระกา
อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอนครไทย และอาเภอวังทอง แบ่งเป็น 93
ตาบล 1,048 หมู่บ้าน โดยมีเทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาล
นครพิษณุโลก เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญญิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล 24 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 76 แห่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน อาเภอเขาค้อ อาเภอ
หล่ มสัก อาเภอหล่มเก่า อาเภอชนแดน อาเภอหนองไผ่ อาเภอวังโป่ง
อาเภอศรีเทพ และอาเภอน้าหนาว แบ่งเป็น 117 ตาบล 1,439 หมู่บ้าน มี
เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล
22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 102 แห่ง
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จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอบ้านโคก อาเภอตรอน อาเภอท่าปลา
อาเภอน้าปาด อาเภอฟากท่า อาเภอทองแสนขัน อาเภอพิชัยและ
อาเภอลับแล แบ่งเป็น 67 ตาบล 613 หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 1
แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลตาบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 53 แห่ง

จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ดังนี้
อาเภอเมืองสุโขทัย อาเภอศรีสั ชนาลัย อาเภอสวรรคโลก อาเภอ
คีรีมาศ อาเภอบ้านด่านลานหอย อาเภอศรีนคร อาเภอศรีสาโรง
อาเภอกงไกรลาศ และอาเภอทุ่งเสลี่ยม แบ่งเป็น 86 ตาบล 843
หมู่บ้าน มีเทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาล
เมืองศรีสัชนาลัย และเทศบาลเมืองสวรรคโลก องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตาบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตาบล 69 แห่ง

จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองตาก อาเภอท่าสองยาง อาเภอ
แม่ระมาด อาเภอพบพระ อาเภออุ้มผาง อาเภอบ้านตาก
อาเภอสามเงา อาเภอแม่สอด และอาเภอวังเจ้า แบ่งเป็น 63
ตาบล 562 หมู่บ้าน มีเทศบาลนคร 1 แห่งคือ เทศบาลนคร
แม่สอด เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือเทศบาลเมืองตาก องค์การ
บริ หารส่ว นจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาลตาบล 17 แห่ ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 49 แห่ง
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2) ประชากร
จากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีประชากร
จานวนทั้งสิ้น 3,326,565 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของประชากรทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1,609,529 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.38 เพศหญิง 1,717,036 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 จังหวัดที่มีประชากร มากที่สุดในกลุ่ม
จังหวัดฯ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี ประชากรรวมจานวน 902,989 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จานวน
882,114 คน จังหวัดสุโขทัย จานวน 610,920 คน จังหวัดตาก จานวน 500,653 คน และจังหวัดอุตรดิตถ์มี
ประชากรน้อยที่สุด คือ 429,889 คน
ตารางแสดงจานวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
ทั้งประเทศ

ประชากร
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม
หญิง
ชาย
รวม

ปี 2561
442,296
424,595
866,891
502,287
492,253
994,540
232,483
222,920
455,403
307,148
290,109
597,257
322,716
331,716
654,676
1,806,930
1,761,593
3,568,767
33,857,708
32,556,271
66,413,979

ปี 2562
423,304
441,943
865,247
501,641
490,810
992,451
231,583
221,583
453,103
306,230
288,842
595,072
328,727
336,893
665,620
1,791,485
1,780,071
3,571,493
33,953,835
32,605,100
66,558,935

ปี 2563
456,056
426,058
882,114
462,563
440,426
902,989
223,522
206,367
429,889
320,565
290,355
610,920
254,330
246,323
500,653
1,717,036
1,609,529
3,326,565
34,875,449
33,145,537
68,020,986

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

3) แรงงาน
อัตราการว่างงานและผู้ที่มีงานทา
จากการส ารวจภาวะการของประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564 พบว่า สถิติของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
ตาก มีจานวนประชากรวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไปจานวนทั้งหมด 2,740,480 คน เป็นเพศชาย 1,307,149
คน เป็นเพศหญิง 1,433,331 คน เป็นผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 976,684 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจานวน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 1,763,796 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 64.36 โดย
แบ่งเป็นผู้มีงานทา จานวน 1,698,756 คน คิดเป็นร้อยละ 96.31 ผู้ว่างงาน จานวน 23,326 คน คิดเป็นร้อยละ
1.32 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และผู้ที่รอฤดูกาล จานวน 41,715 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
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และมีงานทาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 918,389 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และ
เพศหญิง จานวน 780,368 คน คิดเป็นร้อยละ 45.87 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
ตารางสถิติ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ รายจังหวัด
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564
จังหวัด
และเพศ

ประชากร

กาลังแรงงานรวม

อายุ 15 ปี

กาลังแรงงานปัจจุบัน
ผูม้ ีงาน
รวม
ทา
ผู้ว่างงาน

ขึ้นไป
กลุ่ม
จังหวัดฯ

รวม

2,740,480 1,763,796 1,722,081 1,698,756

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

23,326

กาลัง
แรงงาน
ที่รอ
ฤดูกาล
41,715

รวม

ทางานที่
บ้าน

เรียน
หนังสือ

อื่น ๆ

976,684

262,925

221,241

492,517

อุตรดิตถ์

363,219

217,447

212,073

208,201

3,872

5,374

145,772

47,453

28,727

69,592

ชาย

172,184

121,299

116,443

113,603

2,840

4,856

50,885

3,348

13,286

34,250

หญิง

191,035

96,148

95,631

94,598

1,032

518

94,887

44,105

15,441

35,341

ตาก

387,781

243,204

231,448

229,578

1,870

11,756

144,577

46,514

37,240

60,823

ชาย

188,284

135,754

128,142

126,697

1,445

7,612

52,530

1,461

20,491

30,578

หญิง

199,497

107,450

103,306

102,882

424

4,144

92,047

45,053

16,749

30,245

สุโขทัย

511,591

342,957

342,609

336,248

6,362

348

168,634

38,003

31,594

99,037

ชาย

238,787

182,367

182,020

177,736

4,284

348

56,420

1,951

12,933

41,535

หญิง

272,804

160,590

160,590

158,512

2,078

-

112,214

36,051

18,661

57,502

พิษณุโลก

738,906

478,628

478,035

469,971

8,064

593

260,278

70,451

71,988

117,838

ชาย

352,056

257,180

257,180

252,878

4,302

-

94,876

3,982

31,565

59,329

หญิง

386,850

221,448

220,854

217,093

3,762

593

165,402

66,470

40,423

58,509

เพชรบูรณ์

738,983

481,560

457,916

454,758

3,158

23,644

257,423

60,504

51,692

145,227

ชาย

355,838

263,493

248,409

247,475

933

15,085

92,345

1,595

23,854

66,896

หญิง

383,145

218,067

209,507

207,283

2,225

8,559

165,078

58,909

27,838

78,331

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

แต่เมื่อพิจารณาจากสถิติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2563 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบ
และนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในปี
2563 จานวนผู้มีงานทาทั้งหมดทั้งที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ มีจานวน 1,746,452 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 จานวน 40,140 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ จานวน 1,217,906 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 31,796 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.68 และแรงงานในระบบปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จานวน 5,201 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
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จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค
และจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2563
จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประเภทแรงงาน
รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

อุตรดิตถ์

รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

ตาก

รวม
ในระบบ
นอกระบบ

สุโขทัย

รวม
ในระบบ
นอกระบบ

พิษณุโลก

รวม
ในระบบ
นอกระบบ

เพชรบูรณ์

รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

เพศ
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง

2561 (คน)
1,773,256
970,858
825,517
598,201
283,103
245,175
1,244,978
687,756
557,222
223,822
125,360
98,462
57,915
29,945
27,971
165,906
95,415
70,491
256,006
143,123
112,883
71,792
40,303
31,489
184,214
102,820
81,394
331,794
178,250
153,543
95,981
52,279
43,702
235,813
125,972
109,841
479,138
251,129
228,009
162,894
83,364
79,530
316,244
167,765
148,479
482,496
272,996
209,500
139,694
77,212
62,483
342,801
195,784
147,017

2562 (คน)
1,706,312
937,790
805,916
576,191
279,908
240,294
1,186,110
657,880
528,229
211,381
117,029
94,353
58,816
30,320
28,495
152,566
86,708
65,857
238,434
136,764
101,670
74,829
48,404
26,425
163,605
88,360
75,245
336,589
175,442
161,147
96,578
47,333
49,245
240,011
128,109
111,902
459,791
248,592
211,200
177,437
91,202
86,235
282,354
157,389
124,965
460,117
259,963
200,154
112,543
62,649
49,894
347,574
197,314
150,260

2563 (คน)
1,746,452
945,222
831,369
581,392
284,203
244,343
1,217,906
661,019
556,886
214,881
117,741
97,140
62,994
31,992
31,002
151,887
85,748
66,138
236,342
139,103
97,238
88,251
53,595
34,656
148,091
85,509
62,582
330,515
170,509
160,006
99,040
52,601
46,439
231,475
117,908
113,567
482,632
256,386
226,246
174,775
90,426
84,350
307,856
165,960
141,896
482,082
261,483
220,599
103,485
55,589
47,896
378,597
205,894
172,703
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4) การศึกษา
1) สถานศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนโรงเรียน 2,132 แห่ง จาแนกตามสังกัด
ดั ง นี้ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 1,897 แห่ ง สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 122 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 81
แห่ง และสังกัดอื่น จานวน 32 แห่ง (โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน) มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 34
แห่งแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก จานวน 9 แห่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 แห่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 6
แห่ง จังหวัดสุโขทัย จานวน 4 แห่ง และจังหวัดตาก จานวน 6 แห่ง
2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.6 ปี ซึ่ง
ถือว่ายังต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด) โดยเฉพาะจังหวัดตากที่จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยน้อย
ที่สุดในกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ 6.8
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภาค
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด

จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี)
ปี 2558
6.5
8.2
7.3
8.4
7.0
7.5
7.9

ปี 2559
6.6
8.2
7.4
7.6
8.0
7.6
8.0

ปี 2560
7.0
8.3
7.3
7.9
8.0
7.7
8.0

ปี 2561
6.8
8.1
7.4
7.9
7.9
7.6
8.1

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

3) อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายกลุ่มจังหวัด) ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เปรียบเทียบปี 2561-2563 พบว่ามีต่ากว่าค่าเฉลี่ยทุกปีโดยปี 2562 มีอัตรา
เข้าเรียนร้อยละ 89.56 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 94.57 และในปี 2563 มีอัตราเข้าเรียนร้อยละ 93.35 เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.23

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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5) สาธารณสุข
อั ต ราส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากร ระหว่ า งปี 2559 – 2562 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี
อัตราส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าจานวนแพทย์มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2562 แพทย์ 1 คน ต้อง
รับผิดชอบประชากร จานวน 1,953 คน โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรดี ที่ สุ ด อยู่ ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก แพทย์ 1 คน ต่ อ ประชากร จ านวน 1,063 คน ทั้ ง นี้ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมีจานวนอยู่ที่ 2,045 คน
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ภาค
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด

ปี 2559
2,801
1,418
4,803
3,924
2,530
2,573
2,541

อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน (ปชก.))
ปี 2560
ปี 2561
2,522
2,408
1,128
1,086
4,022
3,721
3,504
3,041
2,249
2,174
2,156
2,038
2,254
2,165

ปี 2562
2,199
1,063
3,367
2,996
2,134
1,953
2,045

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

ด้านสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการประกันสุขภาพของประเทศ (ความครอบคลุม
สิทธิในระบบประกันสุขภาพ) (ร้อยละ) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตั้งแต่ ปี 2556-2563 พบว่ามี
อัตราการเข้าถึงสิทธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

สถานการณ์โควิด
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง วิกฤตการณ์
นี้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะสั้นเป็นเรื่องของการรับมื อกับผลกระทบ
ของวิกฤต จะทาอย่างไรที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบมากไม่ให้ลาบากจนเกินไปและในระยะยาวคือในเชิง
พฤติกรรม โดยให้ความสาคัญกับเรื่องสุขภาพและเทคโนโลยี ความเป็นไปได้หลังวิกฤตินี้ก็คือการที่สังคมใช้
วิกฤตเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของเทคโนโลยีและชีวิต ความรุนแรงของปัญหาเกิดขึ้นในหลายมิติ
ไม่เฉพาะเรื่องสาธารณสุข แต่ยังรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ลามไปเป็นปัญหาสังคม ปัญหานี้ไม่
สามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่
เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศขณะนี้ จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทาการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกี่ยวกับการดูแล/ป้องกันสุขภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563 รายกลุ่มจังหวัด พบว่าประชาชนกลุ่มจังหวัด
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ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีการดูแลป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ดังกล่าว อยู่ที่ ร้อยละ 88.5 ขณะที่ร้อยละ 11.5
ระบุว่าไม่มีการดูแล/ป้องกันสาหรับผู้ที่มีการดูแล/ป้องกันฯ ได้มีการตื่นตัว โดยมีวิธีการดูแล/ป้องกันฯ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน (ร้อยละ 69.5) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ แออัด คน
หนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 63.0) และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ (ร้อยละ 59.1)
ตารางแสดงร้อยละของประชาชน จาแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแล/ป้องกันสุขภาพจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นรายภาค และกลุ่มจังหวัด

สวมใส่ ล้างมือให้
หน้า กาก สะอาดอยู่
อนามัย เสมอ น้า/
สบู่/
เมื่ออยู่ใน
ที่ชุมชน แอลกอ
ฮออล์/
เจลล้างมือ

ที่มา : http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib12/2563

หลีกเลี่ยง
การอยู่ใน
สถานที่
แออัดคน
หนาแน่น
แหล่ง
ท่องเที่ยว

หลีก
เลี่ยงการ
สัมผัส
ผู้ป่วยไม่
อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอ
จาม

รับประ
ทานอาหาร
ที่สะอาด
ปลอดภัยใช้
ช้อนกลางใน
การทาน
อาหาร
ร่วมกับ
ผู้อื่น

ไม่ใช้ของ นอน
ส่วนตัว พักผ่อนให้
ร่วมกับ เพียงพอ
ผู้อื่นแก้ว
น้าผ้าเช็ด
หน้า
ผ้าเช็ดตัว

หลีก
เลี่ยงการ
เข้าไป
ตลาดค้า
สัตว์และ
ไม่สัมผัส
หรืออยู่
ใกล้กับ
สัตว์
โดยเฉพาะ
สัตว์ที่
ป่วยหรือ
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6) ความยากจน
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี
2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนคนจน จานวน 280,600 คน คิดเป็นสัดส่ว นคนจนร้อยละ
9.10 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุด คือ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีจานวนคนจนและสัดส่วนคนใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลดลง สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
แสดงสัดส่วนคนจน และจานวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2560-2562
ปี 2560
ประเทศ/
จังหวัด/ภาค

สัดส่วน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(ร้อยละ)

จานวน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(พันคน)

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

12.72

372.50

อุตรดิตถ์
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์

10.46
27.18
15.37
5.02
5.55

45.3
136.9
94.8
44.8
50.7

ปี 2561
เส้น
สัดส่วน
ความ
คนจน
ยากจน
ด้าน
(บาท/
รายจ่าย
คน/
(ร้อยละ)
เดือน)
2,325.00 15.89
2,370
2,345
2,311
2,319
2,280

ปี 2562

471.40

เส้น
ความ
ยากจน
(บาท/
คน/
เดือน)
2,390.60

75.3
145.0
99.0
78.9
73.2

2,453
2,399
2,355
2,390
2,356

จานวน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(พันคน)

17.43
28.97
16.12
8.87
8.05

สัดส่วน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(ร้อยละ)

จานวน
คนจน
ด้าน
รายจ่าย
(พันคน)

เส้นความ
ยากจน
(บาท/คน/
เดือน)

9.10

280.60

2,382.60

6.09
21.13
7.75
4.81
5.70

25.1
112.8
47.4
43.1
52.2

2,413
2,395
2,395
2,380
2,330

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

อั ต ราการพึ่ ง พิ ง จากระบบฐานข้ อมู ล ของกระทรวงมหาดไทย โดยเปรี ย บเที ยบ วั ย
แรงงาน และวัยนอกแรงงาน ซึ่งเป็นประชากรเด็กและผู้สูงอายุ พบว่าในปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่าอัตราการ
พึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2560 มีอัตราการพึ่งพิงร้อยละ 51.73 ปี 2561 อัตราร้อยละ 52.61 และปี
2563 อัตราร้อยละ 53.71 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.10

ปี พ.ศ.

เด็ก (คน)

ผู้สูงอายุ (คน)

2560
585,401
577,082
2561
574,783
601,378
2562
562,407
627,900
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

แรงงาน (คน)

อัตราพึ่งพิง (ร้อยละ)

2,247,110
2,235,697
2,216,230

51.73
52.61
53.71
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7) อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด
7.1) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน (รายกลุ่มจังหวัด)
ปี 2560-2562 อั ต ราการเกิ ด คดี อ าชญากรรมต่ อ ประชากรแสนคน ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่าอัตราเกิดคดีอาชญากรรมมีน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆและต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และในปี 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
อยู่ที่อัตรา 77 เป็นลาดับที่ 8 จาก 18 กลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการ
เกิดอาชญากรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก โดยทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดมีอีตราการเกิดอาชญากรรมต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีค่าสถิติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ คิดเป็นร้อยละ 18.89

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค

อัตราการเกิดคดีอาญาต่อประชากรแสนคน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
92
67
61
114
100
107
69
56
66
73
82
69
94
72
77
88
75
77
115
96
90

ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
รวม 76 จังหวัด
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

7.2) จานวนคดียาเสพติด
ในปี 2562 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนคดียาเสพติด (รายกลุ่มจังหวัด) ค่าสถิติอยู่ที่ 11.274
คดี อันดับที่ 14 จาก 18 กลุ่มจังหวัด มีอัตราค่าสถิติคดีสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 9,771 คดี คิดเป็นร้อยละ 15.38 เมื่อ
เปรียบเทียบสถิติกับปี 2561 พบว่า มีจานวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.49
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ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

8) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index-HAI)
การพัฒนาความก้าวหน้าของคนปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ( พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6005 โดยสรุปตามลาดับความก้าวหน้าการพัฒนาของ
คนรายจังหวัดได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์มีความก้าวหน้าการพัฒนาของคนมากที่สุด ค่าดัชนี HAI = 0.6213 อยู่ในลาดับที่ 29
ของประเทศ
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ลาดับที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าดัชนี HAI = 0.6102 อยู่ในลาดับที่ 41 ของประเทศ

ลาดับที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ค่าดัชนี HAI = 0.6068 อยู่ในลาดับที่ 43 ของประเทศ

ลาดับที่ 4 จังหวัดสุโขทัย ค่าดัชนี HAI = 0.5899 อยู่ในลาดับที่ 49 ของประเทศ

ลาดับที่ 5 จังหวัดตาก ค่าดัชนี HAI = 0.5743 อยู่ในลาดับที่ 59 ของประเทศ

ข้อมูลจาก สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนตามดัชนี HAI ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของคนในประเด็นต่างๆ ที่ควรให้ความสาคัญและเร่งดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
โดยสร้างความตระหนักการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในเรื่องการออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร และ
เสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการพัฒนา สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ดี อาทิ การจัดบริการให้คาปรึกษาที่เข้าถึงง่าย การดูแลสภาพแวดล้อม บ้านและชุมชนที่ปลอดภัยเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ โดยปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ สถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้การช่วยเหลืออุดหนุนและสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเพื่อ
เพิ่มอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา
3. การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนการมีที่ดินทากินนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจ้างงาน นอกฤดูกาลใน
พื้นที่ที่มีการทางานต่าระดับ/ว่างงาน ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้สามารถ จัดการรายได้เงินทุน
และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการ
เกษียณอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
5. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเปราะบาง และพื้นที่
ในเขตเมืองเพื่อให้เป็นสถาบันที่ดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง โดยสร้างและพัฒนาผู้นา การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ ชุมชนที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและติดตามช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง ให้สามารถดูแลสมาชิก ทั้งเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ป่าไม้
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี เ นื้ อ ที่ ป่ า ไม้ ร วมกั น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ
16,754,409.19 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.91 ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดที่มีสัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่
จังหวัดมากที่สุด คือจังหวัดตาก (ร้อยละ 71.98) รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.85) จังหวัดพิษณุโลก
(ร้อยละ 37.29) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ร้อยละ 32.52) และจังหวัดสุโขทัย (ร้อยละ 29.61) ตามลาดับเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 29.71 ของเนื้อที่ป่าไม้ในภาคเหนือ และเป็น
ร้อยละ 16.35 ของป่าไม้ทั้งประเทศ

323,528,699.65

102,484,072.71

เนื้อที่ป่า (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่
จังหวัด
31.68

ภาคเหนือ
107,489,799.49
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
34,255,023.13
ตอนล่าง 1
ตาก
10,814,124.30
สุโขทัย
4,169,171.30
อุตรดิตถ์
4,941,115.24
พิษณุโลก
6,618,283.87
เพชรบูรณ์
7,712,328.42
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้

56,392,370.41
16,754,409.19

52.46
48.91

47.54
51.09

7,784,533.71
1,234,333.08
2,759,385.06
2,467,894.55
2,508,262.79

71.98
29.61
55.85
37.29
32.52

28.02
70.39
44.15
62.71
67.48

ประเทศ/ภาค/จังหวัด
รวมทั้งประเทศ

เนื้อที่จังหวัด (ไร่)

เนื้อที่ป่า

เนื้อที่ไม่ใช่ป่า
68.32

สัดส่วนป่าไม้ต่อเนื้อที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี 2562
100%
80%
60%
40%
20%
0%
เนื้อที่ป่า
เนื้อที่จังหวัด

ตาก
7,784,533.71
10,814,124.30

สุโขทัย
1,234,333.08
4,169,171.30
เนื้อที่จังหวัด

อุตรดิตถ์
2,759,385.06
4,941,115.24

พิษณุโลก
2,467,894.55
6,618,283.87
เนื้อที่ป่า

เพชรบูรณ์
2,508,262.79
7,712,328.42

- 49 -

จังหวัด /
กลุ่มจังหวัด

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด
(ร้อยละ)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

72.06
36.56
31.59
29.34
55.85
48.55

72.10
36.96
32.40
29.56
55.89
48.86

71.98
37.29
32.52
29.61
55.85
48.91

อัตราเปลีย่ นแปลงของพื้นที่ปา่ ไม้
(ร้อยละ)

เนื้อที่ป่า/1 (ไร่)

7,793,128.63
2,419,703.80
2,436,038.23
1,223,254.04
2,759,388.28
6,631,512.98

ปี 2561

ปี 2562

ปี
2560

7,797,515.53
2,446,304.08
2,498,433.18
1,232,449.45
2,761,505.74
16,736,207.98

7,784,533.71
2,467,894.55
2,508,262.79
1,234,333.08
2,759,385.06
16,754,409.19

0.17
0.11
0.69
-0.20
-0.12
0.16

ปี
2561

ปี
2562

0.06
1.10
2.56
0.75
0.08
0.63

-0.17
0.88
0.39
0.15
-0.08
0.11

ที่มา : ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ สานักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้

เมื่อพิจารณาสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดจากสถิติปี 2560-2562 พบว่า สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่
จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 จากปี 2561
2) ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนาของดินไม่มากนัก
และยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตร
ค่อนข้างสูง
ลักษณะดิน ทั่วไปในกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้าพัดตะกอนมาทับ ถม
ปรากฏอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้าน่าน และแม่น้ายม, ดินร่วนกึ่งดินทราย, ดินมีลูกรังปน, ดินร่วนและดินทรายที่มี
การระบายน้าดี, ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินบนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดหรือหยาบปาน
กลางอยู่ในชั้นดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตที่ราบของหุบเขา, ดิน ที่มีหิน ปูน และเป็นดินตื้น, ดินที่
เกิดตามที่สูงชันเป็นดินตื้นที่มีหินปนอยู่มาก พบกระจายอยู่ทั่วไปตามเขตภูเขาสูง และที่ราบสูง เป็นดินที่มีป่า
ไม้ปกคลุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2562 การใช้ป ระโยชน์ที่ดินของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 มีสั ดส่ ว นดังนี้ เนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 33,953,502 ไร่ เนื้อที่ป่าไม้ จานวน 16,754,409 ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน
10,818,115 ไร่ นาข้าว จานวน 5,253,255 ไร่ พืชไร่ จานวน 3,928,340 ไร่ สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น จานวน
862,067 ไร่ สวนผักและไม้ดอก จานวน 100,234 ไร่ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆจานวน 674,219 ไร่
และเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรจานวน 6,380,978 ไร่
สวนผักและไม้เนื้อที่ใช้ประโยชน์
ดอก
เนื้อที่ใช้ 0.3%
เนื้อที่ป่าไม้
49.36%
พืชไร่
11.56%

นาข้าว
15.47%

- 50 สถิติการใช้ที่ดิน จาแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2562
หน่วย: ไร่
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

อุตรดิตถ์

ตาก

สุโขทัย

ประเภทเนื้อที่
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนือ้ ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร

2560
33,953,502
16,631,513
10,819,372
5,254,388
3,929,022
861,278
100,278
674,406
6,502,617
4,899,120
2,759,388
1,249,462
681,227
315,698
153,550
12,654
86,333
890,270
10,254,156
7,793,129
1,404,416
315,725
845,494
91,736
18,568
132,893
1,056,611
4,122,557
1,223,254
1,824,668
1,215,381
394,179
128,081
9,579
77,448
1,074,635

2561
33,953,502
16,736,208
10,818,923
5,253,503
3,928,840
861,868
100,290
674,422
6,398,371
4,899,120
2,761,506
1,249,736
681,100
315,913
153,680
12,687
86,356
887,878
10,254,156
7,797,516
1,404,163
315,545
845,601
91,664
18,558
132,795
1,052,477
4,122,557
1,232,449
1,826,271
1,215,631
394,662
128,821
9,581
77,576
1,063,837

2562p
33,953,502
16,754,409
10,818,115
5,253,255
3,928,340
862,067
100,234
674,219
6,380,978
4,899,120
2,759,385
1,249,902
681,400
315,808
153,646
12,689
86,359
889,833
10,254,156
7,784,534
1,404,387
315,927
845,473
91,666
18,549
132,772
1,065,235
4,122,557
1,234,333
1,825,603
1,215,214
394,517
128,758
9,575
77,539
1,062,621

- 51 จังหวัด
พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

ประเภทเนื้อที่
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
เนื้อที่ทั้งหมด
เนื้อที่ป่าไม้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
นาข้าว
พืชไร่
สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น
สวนผักและไม้ดอก
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร

2560
6,759,909
2,419,704
3,058,803
1,779,303
726,789
346,178
14,757
191,776
1,281,402
7,917,760
2,436,038
3,282,023
1,262,752
1,646,862
141,733
44,720
185,956
2,199,699

2561
6,759,909
2,446,304
3,058,015
1,779,004
726,555
346,001
14,759
191,696
1,255,590
7,917,760
2,498,433
3,280,738
1,262,223
1,646,109
141,702
44,705
185,999
2,138,589

2562p
6,759,909
2,467,895
3,058,671
1,779,236
726,661
346,383
14,751
191,640
1,233,343
7,917,760
2,508,263
3,279,552
1,261,478
1,645,881
141,614
44,670
185,909
2,129,945

หมายเหตุ: p คือ ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) แหล่งน้า
3.1) แหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าผิวดิน ตามธรรมชาติ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีลุ่มน้าที่สาคัญจานวน 6
ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง ยม น่าน ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าสาละวิน ลุ่มน้าเหล่านี้มีสาคัญต่อการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค
แหล่งน้าผิวดิ นที่สร้างขึ้น แหล่งน้าชลประทาน ขนาดใหญ่ที่สาคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ได้แก่
 เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่ อาเภอสามเงา จังหวัดตาก สร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับกักเก็บน้าใช้อุปโภค
บริโภค และผลิตกระแสไฟฟ้า อ่างเก็บน้าสามารถรองรับน้าได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างปิดกั้นลา
น้าปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลิตไฟฟ้าได้ 743,800 กิโลวัตต์
 เขื่อนสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เพื่อการเกษตรกรรม
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง สามารถเก็บกักน้าได้
ประมาณ 10,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 50,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 670 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
 เขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่บนแม่น้าน่าน อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเขื่อน
ทดน้ า (Diversion Dam) โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สู ง 16 เมตร ระดั บ สั น เขื่ อ น 52.50 เมตรจาก
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ระดับน้าทะเลปานกลาง ความยาว 156 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ามีประตูควบคุม จานวน 5 บานสร้างปิดกั้น
แม่น้าน่าน ที่บ้านหาดใหญ่ อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สร้างเพื่อทดและส่งน้าให้แก่พื้นที่บริเวณฝั่งขวา
ของแม่น้าน่านในเขต 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร และส่วนบนของจังหวัดนครสวรรค์จานวน 572,400 ไร่และ
พื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายตอนบนของแม่น้าน่านบริเวณทุ่งสานในเขตจังหวัดพิษณุโลกอีก จานวน 94,700 ไร่ และเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยจากแม่น้ายมบริเวณพื้นที่ในเขตโครงการฯ นอกจากนี้หากได้ก่อสร้างโครงการพิษณุโลกระยะที่ 2
จะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณฝั่งซ้ายตอนล่างของแม่น้าน่านอีก จานวน 753,750 ไร่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
พิจิตร และนครสวรรค์
 เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทับ ด้านหน้าหินทิ้ง
สร้างปิดกั้นลาน้าปิง ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้า 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตร
จากท้องน้า ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ามีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนขนาดเล็กอยู่
ห่ างจากเขื่ อนภูมิ พลลงมาทางท้ายน้ า 5 กิ โ ลเมตร ประกอบด้ว ยโครงสร้าง 2 ส่ ว น คือส่ ว นที่เ ป็นคอนกรี ต
ประกอบด้วยอาคารระบายน้า และส่วนที่เป็นเขื่อนดิน ลักษณะของเขื่อนเป็นดินถมแกนดินเหนียวปิดทับหน้า
ด้ว ยหิ นทิ้ง ความยาวเขื่อน 200 เมตร ทาหน้าที่กักน้าจากการปล่ อยจากเขื่อนภูมิพล เพื่อสู บกลั บที่ทางาน
สัมพันธ์กับเครื่องสูบน้ากลับตัวที่ 8 และระบายน้าตามความต้องการของประชาชนต่อไป
 เขื่อนแควน้อยบารุงแดน ตั้งอยู่ที่ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้า
อเนกประสงค์ขนาดใหญ่สามารถเก็บกักน้าได้ 769 ล้าน ลบ.ม. โดยมีพื้นที่ผิวน้าที่ระดับเก็บกักประมาณ 38,368
ไร่ และเป็นเขื่อนทิ้งหินดาดคอนกรีต สูง 75 เมตร ยาว 681 เมตร สร้างปิดกั้นแม่น้าแควน้อย
3.2) แหล่งน้าใต้ ดิ น แหล่งน้ าบาดาลที่ให้น้ามาก ได้แก่ แหล่งน้าบาดาลที่เป็นหิ นร่ วนในภาคเหนือ
ตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ายมและแม่น้าน่าน จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงตอนเหนือของจังหวัด
นครสวรรค์ สาหรับหินแข็งในภาคเหนือนั้นครอบคลุมท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้านตะวันออกของ
จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหินทราย และหินดินดาน ซึ่งหินเหล่านี้ไม่กักเก็บน้าจึงให้น้าน้อย คุณภาพน้า
บาดาลส่วนใหญ่เป็นน้าจืด แต่มักมีปริมาณสารละลายเหล็กอยู่สูง
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านแหล่งน้าของประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการใช้น้าจากแหล่งต่างๆ ในปริมาณที่มากขึ้นหลายเท่าตัว
ประกอบกับปัญหาด้านการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชน
อีกทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้าในวงกว้าง ซึ่ง
แหล่งน้าบาดาลก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูน้าใต้ดินในระดับตื้น จึงได้มีโครงการเติมน้า
ใต้ดินเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลคืนสู่สมดุลตามธรรมชาติ
พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดพิษณุโลก
1. โครงการเติมน้าใต้ดินระดับตื้น ในเขตพื้นที่ อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลกในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ดาเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ารูปแบบบ่อวงเติมน้า จานวน 500 บ่อ และเจาะบ่อสังเกตการณ์ตรวจวัด
ระดับน้าบาดาล จานวน 50 บ่อ
10 บ่อ

2. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง จานวน
1)
2)
3)
4)

อาเภอเมืองพิษณุโลก จานวน 2 บ่อ
อาเภอเนินมะปราง จานวน 1 บ่อ
อาเภอบางกระทุ่ม จานวน 1 บ่อ
อาเภอบางระกา จานวน 6 บ่อ
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จานวน 56 บ่อ

3. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/2564 งบกลาง

1) อาเภอเมืองพิษณุโลก จานวน 17 บ่อ
2) อาเภอนครไทย จานวน 1 บ่อ
3) อาเภอบางกระทุ่ม จานวน 8 บ่อ
4) อาเภอเนินมะปรางจานวน 4 บ่อ
5) อาเภอบางระกา จานวน 5 บ่อ
6) อาเภอพรหมพิราม จานวน 12 บ่อ
7) อาเภอวังทอง จานวน 6 บ่อ
8) อาเภอวัดโบสถ์ จานวน 3 บ่อ
พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดอุตรดิตถ์
1. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
จานวน 10 บ่อ
1) อาเภอตรอน จานวน 1 บ่อ
2) อาเภอพิชัย จานวน 5 บ่อ
3) อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จานวน 3 บ่อ
4) อาเภอเมืองลับแล จานวน 1 บ่อ
2. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/2564 งบ
กลาง จานวน 23 บ่อ
1) อาเภอตรอน จานวน 4 บ่อ
2) อาเภอทองแสนขัน จานวน 1 บ่อ
3) อาเภอพิชัย จานวน 6 บ่อ
4) อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จานวน 10 บ่อ
5) อาเภอลับแล จานวน 2 บ่อ
พืน้ ที่ดาเนินการในจังหวัดสุโขทัย
1. โครงการเติมน้าใต้ดินในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
จานวน 43 บ่อ
1) อาเภอกงไกรลาศ จานวน 5 บ่อ
2) อาเภอคีรีมาศ จานวน 2 บ่อ
3) อาเภอทุ่งเสลี่ยม จานวน 2 บ่อ
4) อาเภอบ้านด่านลานหอย จานวน 5 บ่อ
5) อาเภอเมืองสุโขทัย จานวน 2 บ่อ
6) อาเภอศรีนคร จานวน 2 บ่อ
7) อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 2 บ่อ
8) อาเภอศรีสาโรง จานวน 7 บ่อ
9) อาเภอสวรรคโลก จานวน 3 บ่อ
2. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/
2564 งบกลาง จานวน 56 บ่อ
1) อาเภอกงไกรลาศ จานวน 5 บ่อ
2) อาเภอคีรีมาศ จานวน 6 บ่อ
3) อาเภอทุ่งเสลี่ยม จานวน 1 บ่อ
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จานวน 5 บ่อ

4) อาเภอเมืองสุโขทัย จานวน 6 บ่อ
5) อาเภอศรีนคร จานวน 3 บ่อ
6) อาเภอศรีสัชนาลัย จานวน 5 บ่อ
7) อาเภอศรีสาโรง จานวน 6บ่อ
8) อาเภอสวรรคโลก จานวน 11 บ่อ
พื้นที่ดาเนินการในจังหวัดตาก
1. โครงการเติมน้าใต้ดิน ในพื้นที่ตาบลทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง

1) อาเภอบ้านตาก จานวน 1 บ่อ
2) อาเภอพบพระ จานวน 2 บ่อ
3) อาเภอสามเงา จานวน 2 บ่อ
2. การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสถานการณ์ขาดแคลนน้าฤดูแล้ง ปี 2563/ 2564 งบ
กลาง จานวน 1 บ่อ
1) อาเภอเมืองตาก จานวน 1 บ่อ
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้า (WQI) ของภาคเหนือตอนล่าง 1
จากข้อมูล เครื่องมือวัดระดับการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้า
(WQI) ในปี พ.ศ.2561-2563 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยังต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย โดยในปี 2563 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 62.4 ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 7.10 จังหวัดที่มีค่าคะแนนคุณภาพน้ามากที่สุด คือจังหวัดตาก รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัยตามลาดับ จากสถิติแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้าของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้และจากสถิติที่ลดลงสะท้อนว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ต้องเร่งดาเนินการควบคุมคุณภาพน้าให้กลับมาอยู่ในคุณภาพดี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน WQI ค่าเฉลี่ยรายปี (คะแนน 1-100)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
72
67
67
62
69
64
61
61
60
60
60
59
68
67
62
64.6
64.8
62.4

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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4) ขยะ
สถิติปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 30 มิถุนายน 2563) พบว่าจังหวัดที่มีปริมาณขยะเกิดขึ้นสูงสุดต่อวัน คือ จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น จานวน 819.72 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 26.61 ของปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
รองลงมาคือ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้
ประโยชน์มากที่สุด คือ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 394.49 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 69.58 รองลงมาคือ จังหวัด
อุตรดิตถ์ร้อยละ 62.83 จังหวัดตากร้อยละ 61.86 จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 55.78และจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ
41.77 ตามลาดับ
ผลการดาเนินงาน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

พื้นที่ดาเนินการ

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่
เกิดขึ้น
ปี 2563
(ตัน/วัน)

ปริมาณ
ขยะมูล
ฝอยที่
กาจัด
ถูกต้อง
(ตัน/วัน)

%

ดาเนินการโดย

อปท.

เอกชน
2

%

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ได้รับการ
จัดการ
อย่าง
ถูกต้อง
(ตัน/วัน)

%

457.21

55.78%

736.40

89.84%

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่นากลับมา
ใช้
ประโยชน์
(ตัน/วัน)

พิษณุโลก

819.72

279.19 34.06%

13

ตาก

715.53

184.65 25.81%

/

442.62

61.86%

627.27

87.67%

อุตรดิตถ์

434.48

65.78 15.14%

/

272.98

62.83%

338.76

77.97%

สุโขทัย

566.96

130.75 23.06%

2

0

394.49

69.58%

525.24

92.64%

เพชรบูรณ์

544.28

113.40 20.83%

3

-

227.33

41.77%

340.73

62.60%

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจ ารณาจากสถิติป ริ มาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2560-2562 ที่ผ่ านมา พบว่ากลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 มีปริมาณขยะลดลง ในปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 3,472 ตัน/วัน ลดลงจากปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 1.20 จังหวัดที่ลดลงมากที่สุดคือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามลาดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย (ตันต่อวัน)
ปี 2560
523
897
951
576
440
3,387

ปี 2561
639
903
953
580
439
3,514

ปี 2562
626
883
951
574
438
3,472

สัดส่วนขยะที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง (ร้อยละ)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
41.68
46.03
75.44
57.35
69.28
90.07
45.30
59.44
63.79
82.41
86.85
88.24
49.48
52.82
76.64
54.79
63.24
78.24
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5) มลพิษ
1. สถานการณ์คุณภาพอากาศ
จากการติด ตามสถานการณ์ป ริม าณฝุ่ นละออง PM2.5 และจุ ดความร้ อ น
(Hotspot) ของกลุ่ ม จั ง หวั ดภาคเหนื อ ตอนล่ าง 1 (ตาก พิ ษ ณุโ ลก อุ ต รดิต ถ์ สุ โ ขทั ย และเพชรบู ร ณ์ ) จาก
แหล่งข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ที่มา : สานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

2. สถิติและแนวโน้มจานวนจุดความร้อน
จุ ด ความร้ อ นสะสมจากดาวเทีย ม Suomi NPP (vllRs) วั น ที่ 1 มกราคม - 31
พฤษภาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ของปี 2563 – 2564 พบว่า จังหวัดที่มี
จุดความร้อนสะสม (Hotspot) ลดลงจากปี 2563 มากที่สุดคือจังหวัดสุโขทัย ลดลงร้อยละ 59.21 รองลงมาคือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดลงร้อยละ 56.96 จังหวัดพิษณุโลก ลดลงร้อยละ 50.60 จังหวัดตาก ลดลงร้อยละ 49.54
และจังหวัดเพชรบูรณ์ ลดลงน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 32.41

ที่มา : สานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
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จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Suomi NPP (vllRs) ปี 2563-2564
จาแนกตามพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสะสม สุงสุด วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564

ที่มา : สานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเกิด จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม ปี 2564 จาแนกตามลักษณะพื้นที่
พบว่า การเกิดจุดความร้อนสะสมมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จานวน 6,640 จุด จังหวัดที่มีจุดความร้อน
สะสมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุดคือ จังหวัดตาก 3,952 จุด รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,060 จุด เพชรบูรณ์
657 จุด พิษณุโลก 514 จุด และจังหวัดสุโขทัย 457 จุด ตามลาดับ
6) สถานการณ์ภัยพิบัติ
จากข้อมูลสถิติสัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ในปี 2559-2563 พบว่าในปี 2563 สัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ของกลุ่ม
จังหวัดฯ มีจานวน ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 47.16 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภั ย
และภัยแล้ง ลดลงมากที่สุ ดคือ จังหวัดพิษณุโ ลกลดลง ร้อยละ 78.23 รองลงมาคือ สุ โขทัย ตาก เพชรบูรณ์
ตามลาดับ ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นกลับพบว่ามีสัดส่วนพื้นที่ (หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง ร้อยละ 63.30
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 39.58
สัดส่วนพื้นที่ (หมู่บา้ น) ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง (ร้อยละ)
จังหวัด
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม/ลด

ตาก

89.78

89.43

80.65

86.74

52.85

na

na

28.47

ลด 24.38

พิษณุโลก

47.52

55.15

69.37

49.62

77.58

na

na

16.89

ลด 60.69

เพชรบูรณ์

89.11

33.52

5.62

36.44

39.33

na

na

27.94

ลด 11.19

สุโขทัย

84.58

94.66

10.20

68.56

91.46

na

na

37.13

ลด 54.33

อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

68.30

75.82

43.63

72..22

45.35

na

na

63.30

เพิ่ม 17.95

75.73

62.92

36.03

56.78

60.49

na

na

31.96

ลด 28.53

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้นากระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาในพื้นที่ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็น
จากผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนนาเสนอข้ อมูล
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละจังหวัดในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีดังนี้
 ประเด็นปัญหาความต้องการในพื้นที่รายจังหวัด
ประเด็นปัญหาความต้องการ
พื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์
 ด้านการเกษตร
- ให้มีการส่งเสริมการเกษตรครบวงจร เพิ่มปริมาณผลผลิตในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนพันธุ์พืช เช่น พันธุ์ข้าวคุณภาพ ข้าวลืมผัว ข้าวพญาลืมแกง การลด
ต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยมีแหล่งแปรรูปสินค้า โรงงานแปรรูปสินค้า
ต้นแบบ ส่งเสริมการนานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต มีสถานที่ตรวจ
รับรองสินค้าที่รวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่าย มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
- ให้ มีการส่ งเสริ มการเลี้ ยงโคเนื้ อ โคนม ไก่ดา และการแปรรูปอาหารสั ตว์เพื่อการ
ส่งออก
- ให้มีการพัฒนาแหล่งน้า ขยายเขตชลประทานไปสู่ไร่นาให้ทั่วถึงด้วยคลองไส้ไก่
- ส่งเสริมสินค้าการเกษตรให้ได้แหล่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์ (GI)
 ด้านการท่องเที่ยว
- สนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ สมุนไพรและความงาม,เชิงเกษตร, เชิง
วัฒนธรรม, เชิงมรดกโลก โดยเชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
- การพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สุ โขทัยไปหลวงพระบาง
เพชรบูรณ์ไปหลวงพระบาง ฯลฯ
- การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช,อุทยานแห่งชาติเขาค้อ,
อุทยานแห่งชาติน้าหนาว,อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการขยะในพื้นที่
- แก้ไขปัญหาการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม ปริมาณหมอก
ควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการเกิดจุดความร้อนและไฟป่า
- การเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า
- แก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ แหล่งที่ดินทากิน
- การขาดแคลนแหล่งน้าในพื้นที่ป่า
- การจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยรอบพื้นที่ป่า
 ด้านการค้า การลงทุน
- การแปรรูปสินค้าการเกษตร
- การตลาด การพัฒนาช่องทางการตลาด การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ประเด็นปัญหาความต้องการ
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงสู่
ภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ กับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก
 ด้านการเกษตร
- ส่ งการเกษตรปลอดภัย /เกษตรอิน ทรีย์ การแปรรูปผลผลิ ตและ อุตสาหกรรม
การเกษตร
- เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในระบบชลประทานไม่ครอบคลุม
- การลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรม
 ด้านการท่องเที่ยว
- แหล่ งท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก ท่ องเที่ ยวชุ ม ชน เป็น สมาชิก เมื องสร้ างสรรค์ เ มื อ ง
อัจฉริยะ Smart City
- มีระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สุโขทัยไปหลวงพระบาง
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการน้า (ภัยแล้ง/น้าท่วม)
 ด้านการค้า การลงทุน
- เศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ส่งเสริมสนับสนุนการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดค่อนข้างน้อย
- การสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ OTOP
 ด้านสังคม
- การจัดระบบศึกษาให้รองรับสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและ
ประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ
- การสร้างจิตสานักให้เยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน ตระหนักถึงการสร้างพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีที่เหมาะสม (การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย การเลือกบริโภค
การออกกาลังกาย หลีกเลี่ยงยาเสพติด)
 ด้านการเกษตร
- การพัฒนาและเสริมสร้างแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูป การผลิต และการหาช่องทางการตลาด เพื่อนาไปสู่การ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร
 ด้านการท่องเที่ยว
- การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ
ตลอดจนผลักดันการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (ซากไม้เป็นหินที่
ยาวที่สุดในโลก) สู่ระดับสากล

พื้นที่

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตาก
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ประเด็นปัญหาความต้องการ
พื้นที่
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทาลายป่าไม้ และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก
ฝีมือมนุษย์
- การแก้ไขปัญหาหมอกควัน (PM 2.5) และไฟป่า
 ด้านการค้า การลงทุน
- เศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การพัฒ นาและส่ งเสริ มการค้าการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจ
ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (Tak SEZ)
- การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ด้ า นระบบการขนส่ ง สิ น ค้ า (Logistics) และศู น ย์
กระจาย สินค้า (Distribution Center :DC)
- การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
สินค้า OTOP
- การพัฒนาและเสริมสร้างการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์
 ด้านสังคม
- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การมีงานทา และจัดสวัสดิการของ
รัฐและสังคม เพื่อสร้างความเสมอภาคในชุมชน และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนและรองรับการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทั้งระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
LIMEC
 ด้านสิ่งแวดล้อม
- การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่ม
- ภัยธรรมชาติ น้าแล้ง น้าท่วม สถานการณ์ภัยแล้ง กระทบต่อการผลิตสินค้าพืช
เศรษฐกิจสาคัญ
- ปัญหาขยะมูลฝอย
- ปัญหามลพิษ ไฟป่า หมอกควัน
 ด้านเกษตร
- จัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร
- การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- การขาดการส่ งเสริมด้านการเกษตร การค้า ในยุคที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
- การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนสูง
 ด้านสาธารณสุข
- การเฝ้าระวังและการควบคุมของโรคอุบัติใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
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ประเด็นปัญหาความต้องการ
 ด้านคุณภาพชีวิต
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ ใช้กลยุทธ์
ใหม่ๆในการสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
- การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัย
 ด้านการท่องเที่ยว
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
- จัดทา Road Map การพัฒนาเป็น Cluster ที่เชื่อมโยงโซ่อุปทานในภาพ
กลุ่มจังหวัด
 ด้านการค้า การลงทุน
- ขาดการทาพันธสัญญาการตลาดในภาพกลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
 ปัญหาน้าแล้ง
- ขาดแคลนน้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค
- ขาดแคลนน้าสาหรับการทาการเกษตร
- ระบบชลประทาน/ระบบกระจายน้าไม่ทั่วถึง
 ปัญหาน้าท่วม
- อุทกภัย/น้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่สูง
- น้าท่วมพื้นที่การเกษตร/พื้นที่อยู่อาศัย/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตอนกลางและ
ตอนล่าง
- ปัญหาดินโคลนถล่ม
- ตลิ่งริมน้าพังทลาย/ถูกกัดเซาะ
 การส่งเสริมกีฬา การรักษาสุขภาพ และการนันทนาการ
- ขาดสนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย/อุปกรณ์
- ขาดสถานที่สาหรับทากิจกรรมนันทนาการ/อาคารอเนกประสงค์ ลาน
เอนกประสงค์
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทรุดโทรม ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
 การจัดการขยะมูลฝอย
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง และ
หน่วยงานของรัฐไม่ได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
- แหล่งกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ไม่เพียงพอ
- การจัดการขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ
 ความมั่นคงชายแดน
- พื้นที่พิพาทชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การลักทรัพย์ การขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน

พื้นที่

จังหวัดอุตรดิตถ์
ทุกพื้นที่

ทุกพื้นที่

ทุกพื้นที่

อ.เมือง
อ.ลับแล
อ.พิชัย
อ.ฟากท่า
อ.ทองแสนขัน
อ.น้าปาด
อ.บ้านโคก
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 ลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ได้ น ากระบวนการในการเก็ บ รวบรวมปั ญ หาในพื้ น ที่ โดยผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1และจัดลาดับความสาคัญได้ดังนี้
1) ด้านการเกษตร
1.1) ให้ มีการส่ งเสริ มการเกษตรครบวงจร เพิ่มปริมาณผลผลิ ตในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนพันธุ์พืช เช่น หน่อกล้วยน้าว้ามะลิอ่องแบบเนื้อเยื่อ พันธุ์ข้าวคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรโดยมี แ หล่ ง แปรรู ป สิ น ค้ า โรงงานแปรรู ป สิ น ค้ า ต้ น แบบ ส่ ง เสริ ม การน านวั ต กรรม
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีสถานที่ตรวจรับรองสินค้าที่รวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่าย มีการตลาดรองรับ
1.2) ให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ดา และการแปรรูปอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก
1.3) ให้มีการพัฒนาแหล่งน้า ขยายเขตชลประทานไปสู่ไร่นาให้ทั่วถึงด้วยคลองไส้ไก่
1.4) ส่งเสริมสินค้าการเกษตรให้ได้แหล่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์ (GI)
2) ด้านการค้า การลงทุน
2.1) การแปรรูปสินค้าการเกษตร
2.2) การตลาด การพัฒนาช่องทางการตลาด การค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) กับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1) การบริหารจัดการขยะในพื้นที่
3.2) แก้ไขปัญหาการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม ปริมาณหมอกควัน
ฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการเกิดจุดความร้อนและไฟป่า
3.3) แก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน ป่าไม้ แหล่งที่ดินทากิน
3.4) การขาดแคลนน้า
3.5) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
4) ด้านการท่องเที่ยว
4.1) สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและความงาม,เกษตร,วัฒนธรรม,มรดกโลก
4.2) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของแต่ละจังหวัดเพื่ออานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว
5) ด้านสาธารณสุข
5.1) ผลักดันจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเมืองสมุนไพร ส่งเสริมพืชสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ความงาม และส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
5.2) การเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน
5.3) การสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพ
5.4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
6) ด้านความมั่นคง
ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย การพัฒนาการศึกษา
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1.4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในช่วงที่ผ่านมา
1) ในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 17 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 484,362,100 บาท จาแนกเป็น
1. งบลงทุน
จานวนเงิน
420,672,690 บาท (ร้อยละ 86.85)
2. งบดาเนินงาน
จานวนเงิน
58,689,410 บาท (ร้อยละ 12.12)
3. งบรายจ่ายอื่น
จานวนเงิน
5,000,000
บาท (ร้อยละ 1.03)
ในการด าเนิ น การภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1
ได้ ยึ ด หลั กตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ช าติ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาภาค และยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นากลุ่ มจั งหวั ด
โดยน าความต้องการของประชาชนมาก าหนดเป็ นแนวทางริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area- Based
Approach) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
โดยมี โ ครงการที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานส าเร็ จ และสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ส าคั ญ
คือ โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยมี
ผลการดาเนินงานสาเร็จและเป็นประโยชน์แก่กลุ่มจังหวัดหลักๆ สรุปได้ ดังนี้
1. ด้านการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 397,500,000 บาท เป็น
การพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานที่เน้นเรื่องความสาคัญต่อการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเตรียมรับการขยายตัวเศรษฐกิจในด้านการค้าและการท่องเที่ยว รวมถึง
พื้นฐานด้านความสะดวดและความปลอดภัยของผู้ที่มีผลได้เสียของโครงการเป็นหลัก และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
บริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการ ของภูมิภาค สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. ด้ า นการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการค้ า การลงทุ น งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 26,827,310 บาท
มีการดาเนินงานและพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น (1) การพัฒนาส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 โดยเป็นการดาเนินการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการสุขภาพในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด ทั้งการนวดเพื่อสุขภาพและการแพทย์สมุนไพร ให้มีผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการสุขภาพมากขึ้น เพื่อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมาก (2) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาและ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยได้ลงนามความร่วมมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อตอนล่ าง 1 กั บมณฑลส่ านซี และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็นการริเริ่มการขยาย
ความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าการลงทุน ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็น
การเปิดโอกาสให้กลุ่มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น (3) ส่ งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันตลาดใหม่ จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP/SMEs ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยจัด “มหกรรมสินค้า
ภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกลสู่สากล : Lower Northern Provincial 1 Expo 2019”
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด และของประเทศเพื่อนบ้าน การจัดแสดงและจาหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์
3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์) สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 150 คูหา เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ
การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเป็นต้น
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ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความโดดเด่นทั้งในด้าน Connectivity เชื่อมโยงสีแยกอินโดจีน กับ
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน CLMV การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC , NSEC เป็นแหล่งผลิตสินค้า
ทางการเกษตรที่สาคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก และในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
แต่ในด้านศักยภาพของพื้นที่ ยังพบปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปั ญหาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน (Infrastructure) และการคมนาคมขนส่ ง (Transportation)
โดยเฉพาะการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางคมนาคมทางถนน ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถรองรั บ การขยายตั ว ของกิ จ กรรม
ทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการเกษตรได้ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะยังไม่เพียงพอต่ อความต้องการ
ทาให้การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่สะดวกมากนัก
(2) ปั ญ หาด้ า นการเกษตร พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ ร าบเหมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก และมี แ ม่ น้ า
สายสาคัญไหลผ่านหลายสาย มีระบบชลประทานสาหรับการเกษตร ทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่สาคัญของ
ประเทศ แต่ในบางฤดู กาลยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า (ข้าว ข้าวโพด อ้อย และผลไม้ เช่น มะม่วง
กล้วย สับปะรด มะขามหวาน เป็นต้น) สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกันราคาสินค้า ลดต้นทุน ลดพื้นที่ปลูก ปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชผสมผสาน
รวมถึงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ แต่บางพื้นที่ยังมีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่
(3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาม
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้เกินขีดความสามารถเดิมของท้องถิ่นที่จะรองรับได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะ ซึ่ง
ขยะเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกกาจัดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีปัญหาเรื่องพื้นที่ ทิ้งขยะไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้าน
การจัดการขยะร่วมกัน และขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจั ดการขยะมูลฝอย ส่ งผลต่อระบบนิเวศ
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังทาให้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(4) ปัญหาด้านสาธารณภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ถือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งอยู่เป็นประจา จนเกิด “บางระกาโมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงยังมีปัญหาไฟป่าหมอกควันและจุด
ความร้อน (Hotspot) เกิดขึ้นในพื้นที่บางฤดูกาล
(5) ปั ญหาด้ า นความยากจน เป็ นปั ญหาเชิ งระบบและโครงสร้ างที่ สั่ งสมมานานในสั งคมไทย
จนเป็ นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และรัฐบาลได้กาหนดให้ การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหา
เร่ งด่ ว นของชาติ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างต่ อเนื่ อง กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อตอนล่ า ง 1 เป็ น พื้ นที่ ที่ ประชากร
มีรายได้เฉลี่ยต่า (86,335.92 บาท/คน/ปี) ซึ่งต่ากว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศ (111,972.39 บาท/คน/ปี)และมี
จานวนครัวเรือนยากจนจานวนมากเช่นกัน ทาให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่งเสริมและผลักดันโครงการด้าน
เศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดเช่นกัน
(6) ปั ญ หาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ เนื่ อ งจากกลุ่ ม จั ง หวั ด มี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น Area-based
แต่หน่วยงานระดับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดยังเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ข้อมูล ส่งผลให้การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ได้เต็มศักยภาพ
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แนวทางแก้ไข
(1) การแก้ ไ ขปั ญ หาในมิ ติ ก ารบริ ห ารจั ด การ การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งจั ง หวั ด
ในกลุ่ มจั งหวัดและระหว่างหน่ ว ยงานในพื้นที่เ พื่อให้ ส ามารถดาเนินการตามทิศทางการพัฒ นากลุ่ มจังหวั ด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการตั้งคณะทางานหลายด้านโดยปรกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสั ง คม โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ และการท างานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะการส่งเสริมกลไกของภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด/
กลุ่ม จัง หวัด และการมีส่วนร่วมในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในการร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ
องค์ ความรู้ การผลิ ต การตลาด ช่ อ งทางการตลาด การบรรจุ ภั ณฑ์ ฯลฯ รวมถึ งร่ ว มก ากั บ ติ ดตาม และ
ประชาสัมพัน ธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ
กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ด้วย
(2) การแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน ได้แก่
- เพิ่ ม ถนน 4 ช่ อ งจราจรบนถนนสายหลั ก ให้ ต ลอดเส้ น ทางทุ ก จั ง หวั ด รวมถึ ง
การแก้ไขปัญหาในจุดที่อันตราย จุดแยกจุดตัด การเพิ่มสัญญาณจราจร เป็นต้น
- ส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณะ (Public Transportation)
2) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทาหน้าที่คอยเฝ้าระวัง สั่งการ รับแจ้งเหตุ
ช่วยเหลือ และประสานหน่วยใกล้เคียง เป็นต้น
2. ในการด าเนิน การภายใต้ แ ผนปฏิ บัติร าชการกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่า ง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ผ่ านมาได้ ยึ ดหลั กตามกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาค และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยนาความต้องการของประชาชนมากาหนดเป็นแนวทางริเริ่มเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ (Area- Based Approach) มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม เพื่อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด โดยมีโครงการที่มีผลการดาเนินงานสาเร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่
กลุ่มจังหวัด คือ โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โดยมีผลการดาเนินงานสาเร็จและเป็นประโยชน์แก่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดาเนินการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหาร
ปลอดภัยบนความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 203,172,900 บาท
มีการดาเนินงานและพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น
1) ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าผลลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ผลิตรวมถึงผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ เสริมศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และบุคลากรในพื้นที่ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป และการส่งออก รวมถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด แบบบูรณาการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลาง
อินโดจีนและภูมิภาค RCEP
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดาเนินการด้านการยกระดับเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่ง
คมนาคมและระบบโลจิ ส ติก ส์ จ ากกลุ่ ม ภาคเหนื อตอนล่ า ง 1 สู่ ภู มิภ าคและอาเซียน งบประมาณรวมทั้งสิ้ น
65,000,000 บาท โดยเน้นเรื่องความสาคัญต่อการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติ กส์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน ด้านปัจจัยพื้นฐานที่เพิ่มมาตรฐานความสะดวกรวดเร็ว และ
ความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเตรียมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการค้าและการลงทุน เป็นต้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐาน
การพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัลและศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบน ฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และมรดกโลก
ด้านการสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 56,588,000 บาท เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวทางนิเวศประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมรดกโลก
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการเป็นหลัก เพื่อ
เตรี ย มรับ การขยายตัวเศรษฐกิจ ในด้านการค้าและการท่องเที่ยวสู่ การเป็นศูนย์กลางบริการสี่ แยกอินโด จีน
เชื่อมโยงทาง เศรษฐกิจ สังคม และบริการ ของภูมิภาค สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความโดดเด่นทั้งในด้าน Connectivity เชื่อมโยงสี่แยกอินโดจีน กับ
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน CLMV การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC , NSEC เป็นแหล่งผลิตสินค้า
ทางการเกษตรที่สาคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก และในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
แต่ในด้านศักยภาพของพื้นที่ ยังพบปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปัญหาด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน (Infrastructure) และการคมนาคมขนส่ง (Transportation)
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางถนน ที่ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
และกิจกรรมทางการเกษตรได้ รวมทั้ งระบบขนส่ งสาธารณะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้ การเดินทาง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่สะดวกมากนัก
(2) ปัญหาด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีแม่น้าสายสาคัญไหล
ผ่านหลายสาย มีระบบชลประทานสาหรับการเกษตร ทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่สาคัญของประเทศ แต่ใน
บางฤดูกาลยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า (ข้าว ข้าวโพด อ้อย มะม่วง กล้วย สับปะรด มะขามหวาน เป็น
ต้น) สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การประกันราคาสินค้า ลดต้นทุน ลดพื้นที่ปลูก ปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชผสมผสาน รวมถึงการน้อมนาหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ แต่บางพื้นที่ยังมีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่
(3) ปั ญ หาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการ
ท่องเที่ยวทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตาม
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้เกินขีดความสามารถเดิมของท้องถิ่นที่จะรองรับได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะ ซึ่งยัง
ไม่ได้ถูกกาจัดอย่างเหมาะสม รวมทั้งปัญหาเรื่องแหล่งกาจั ดขยะไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านการจัดการ
ขยะร่ ว มกั น และขาดความรู้ เ ข้ า ใจโดยแท้ จ ริ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งของประชน และ
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ผู้ป ระกอบการรายย่อยบางราย ส่ งผลต่อระบบนิเวศภาพลั กษณ์ของการท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังทาให้
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(4) ปัญหาด้านสาธารณภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งเป็นประจา ทาให้เกิด “บางระกาโมเดล” ที่สามารถหน่วงน้าที่ไหลจากตอนบนของลุ่มน้ายม ผ่านจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันและจุดความร้อน (Hotspot)
เกิดขึ้นในพื้นที่บางฤดูกาล
(5) ปัญหาด้านความยากจน เป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ก็เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนคนยากจนสูง และมีจานวนครัวเรือนยากจนจานวน
มาก โดยมีสั ดส่ วนร้ อยละ 8.90 ของประชากรทั้งหมดในกลุ่ มจังหวัด ซึ่งได้ส่ งเสริมและผลั กดันโครงการด้าน
เศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดเช่นกัน
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดมีลักษณะที่เป็น Area-based แต่หน่วยงาน
ระดับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดยังเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข้อมูล ส่งผล
ให้การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ได้เต็มศักยภาพ
แนวทางแก้ไข
(1) การแก้ไขปัญหาในมิติการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดและระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดาเนินการตามทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการตั้ง
คณะท างานหลายด้ า นโดยประกอบด้ ว ยภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ และภาคประชาสั ง คม โดยให้
ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือและการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลไกของ
ภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการมีส่วนร่วม
ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในการร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ องค์ความรู้ การผลิต การตลาด
ช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงร่ว มกากับ ติดตาม และประชาสัมพันธ์เ พื่อ สร้า งความรู้ค วาม
เข้า ใจต่อ มาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิจ ในรายละเอีย ดและแนวทางปฏิบั ติกับคณะกรรมการหมู่บ้า น และ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย
(2) การแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน ได้แก่
- เพิ่มถนน 4 ช่องจราจรบนถนนสายหลักให้ ตลอดเส้ นทางทุกจังหวัด รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาในจุดที่อันตราย จุดแยกจุดตัด การเพิ่มสัญญาณจราจร เป็นต้น
- ส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณะ (Public Transportation)
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการกระจายรายได้และอาชีพที่เพิ่มขึ้น
3) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน
4) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทาหน้าที่คอยเฝ้าระวัง สั่งการ รับแจ้งเหตุ
ช่วยเหลือ และประสานหน่วยใกล้เคียง เป็นต้น
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3. การด าเนิ น การภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐาน
การพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และมรดกโลก
(1) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐานการพัฒนา
นวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
งบประมาณรวมทั้งสิ้ น 252,892,700 บาท เป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก และส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการค้าและการท่องเที่ยวสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และบริการ ของภูมิภาค สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(1) ด้านการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 57,855,500 บาท เป็นการดาเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน เช่น 1) การปรับปรุงฝายยาง เพื่อ
เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้าไว้บริหารจัดการในฤดูแล้ง และช่วยแก้ไขปัญหาอุท กภัยในช่วงฤดูน้าหลาก 2) การ
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม พัฒนาและสร้างแหล่งอาหารชุมชน (Food bank) ในพื้นที่ป่า
ชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน และการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการ เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความโดดเด่นทั้งในด้าน Connectivity เชื่อมโยงสี่แยกอินโดจีน กับ
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน CLMV การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC , NSEC เป็นแหล่งผลิตสินค้า
ทางการเกษตรที่สาคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศและมรดกโลก ซึ่ง ในแต่ล ะปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก แต่ช่วงปีที่ผ่านมา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการ เมื่อนาข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเปรียบเทียบ
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ 2563 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนนักท่องเที่ ยวที่มาเยือน ลดลง
ร้อยละ 54.65 หรือประมาณ 466,986,986 คน และจานวนรายได้จากนักท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 70 หรือประมาณ
4,993,036 ล้านบาท และส่งผลให้การดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและการจัดงานแสดงสินค้า (event)
บางส่วนมีความล่าช้า ยังไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องมีการชะลอการดาเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย ซึ่งอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่บรรลุตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดและระดับประเทศได้ อีกทั้งในด้านศักยภาพของพื้นที่ ยังพบปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ปั ญหาด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน (Infrastructure) และการคมนาคมขนส่ ง (Transportation)
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางถนน ที่ยังต้องพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตั ว
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ของกิจกรรมทางการท่องเที่ย วและกิจกรรมทางการเกษตรได้ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ ทาให้การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่สะดวกมากนัก
(2) ปัญหาด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีแม่น้าสายสาคัญไหล
ผ่านหลายสาย มีระบบชลประทานสาหรับการเกษตร ทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่สาคัญของประเทศ แต่ใน
บางฤดูกาลยังประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า และไม่สามารถขาย/ส่งออกสินค้าได้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่ งผลกระทบโดยตรงแก่ เกษตรกรในพื้นที่และ
ภาพรวม
(3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จึงเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ จานวนมากถึง 3,472 ตันต่อวัน
(ข้ อ มู ล ปี พ.ศ. 2562 : กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม) ท าให้ เ กิ น ขี ด
ความสามารถเดิมของท้องถิ่นที่จะรองรับปัญหาเรื่องขยะ ที่ถูกกาจัดอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาเรื่องแหล่ง
กาจัดขยะไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านการจัดการขยะร่วมกัน และขาดความรู้เข้าใจโดยแท้จริงด้านการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องของประชน และผู้ประกอบการรายย่อยบางราย ส่งผลต่อระบบนิเวศภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังทาให้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(4) ปัญหาด้านสาธารณภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งเป็นประจา ทาให้เกิด “บางระกาโมเดล” ที่สามารถหน่วงน้าที่ไหลจากตอนบนของลุ่มน้ายม ผ่านจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันและจุดความร้อน (Hotspot)
เกิดขึ้นในพื้นที่บางฤดูกาล
(5) ปัญหาด้านความยากจน เป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างที่เป็น อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ อง กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 1 ก็เป็นพื้นที่ที่มีสั ดส่ วนคนยากจนสู ง และมีจานวนครัวเรือนยากจน
ในอัตราที่สูง โดยมีสัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 9.10 ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ส่งเสริม
และผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดเช่นกัน
(6) ปัญหาด้ านการบริหารจั ดการ เนื่องจากกลุ่ มจังหวัดมีลักษณะที่เป็น Area-based แต่หน่วยงาน
ระดับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดยังเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกันได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข้อมูล ส่งผล
ให้การดาเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้ไม่เต็มศักยภาพ
แนวทางแก้ไข
(1) การแก้ไขปัญหาในมิติการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวั ดและระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดาเนินการตามทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการตั้ง
คณะท างานหลายด้ า นโดยประกอบด้ ว ยภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ และภาคประชาสั ง คม โดยให้
ความสาคัญกับการบูรณาการความร่วมมือและการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลไกของ
ภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด และร่วมเป็นที่
ปรึกษาด้านวิชาการ องค์ความรู้ การผลิต การตลาด ช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึง ร่ว มกากับ
ติด ตาม และประชาสัม พัน ธ์เพื่อ สร้างความรู้ค วามเข้า ใจในมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ และการเยียวยาของ
รัฐบาลแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งใน
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ด้วย
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(2) การแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่
(1) ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค และโครงข่ายที่เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวการค้าการลงทุนให้ได้มาตรฐาน ได้แก่
- การขยายช่องจราจรบนถนนสายหลักให้ตลอดเส้นทางทุกจังหวัด รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ในจุดที่อันตราย จุดแยกจุดตัด การเพิ่มสัญญาณจราจร เป็นต้น
- ส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณะ (Public Transportation)
(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการกระจายรายได้และอาชีพที่เพิ่มขึ้น
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
(4) ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ผลไม้คุณภาพ เกษตร
แปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
(5) จั ดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลื อผู้ประสบภัย ทาหน้าที่คอยเฝ้าระวัง สั่งการ รับแจ้งเหตุ
ช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานใกล้เคียง เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พบว่า จากผลการพัฒนาที่
ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว อาทิ เช่น จังหวัดพิษณุโลก
จะมีศักยภาพด้านการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม การ
ขนส่ ง Logistics เป็ นต้น ส่ วนจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ จะมีศั กยภาพผลิ ตภัณฑ์ OTOP และ การเกษตร ส าหรับจังหวั ด
เพชรบูรณ์ จะมีศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนจังหวัดตากจะมีศักยภาพด้าน
การแปรรูปสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒ นธรรม และการค้าการลงทุน และจังหวั ดสุโขทัยจะมี
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ และสินค้าการเกษตร ตลอดจนพลังงาน
ทดแทน เป็นต้น การเชื่อมโยงสู่ประตูการค้าชายแดน เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ (ด่านภูด่)ู จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด)
และสี่ แยกอินโดจี น ตลอดจนด้านการขนส่ง เช่น จังหวัดพิษณุโ ลก ซึ่งศักยภาพเหล่ านี้สามารถต่อยอดจาก
ฐานความรู้ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ มผลผลิ ต และแก้ ไ ขจุ ดอ่ อ นด้ านทรัพ ยากรมนุษ ย์ และการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงใช้โอกาสความได้เปรียบของที่ตั้งเชื่อมโยงประตูการค้าชายแดนมากาหนดทิศทางการ
พัฒนา และดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โดยสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญได้ดังนี้
1) พัฒนาเกษตรและสินค้าชุมชน ได้จัดทาข้อมูลสินค้าทางการเกษตรพร้อมพัฒนาและ
ส่งเสริ มการแปรรูปสิ นค้าชุมชนให้มีความโดดเด่น และได้รับการรับรองตามมาตรฐานในรูปแบบของเกษตร
ปลอดภัยสาร อาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปลงใหญ่
2) ส่งเสริ มการค้ า การบริ การและพัฒนาเส้น ทางคมนาคม ได้มุ่งเน้นการพัฒ นาด่าน
ชายแดนไทย - พม่า (จังหวัดตาก) และชายแดนไทย - สปป.ลาว ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นประตูการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านสู่การค้าสากล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดจนมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
บนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang – Indochina - Mawlamyine Economic Corridor)
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการให้ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
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4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ ถูก
ทาลายไปหรือนาไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากมีส่วนทาให้เกิดการบุกรุกทาลายป่า
การซื้อขายพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต้องการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตาม Road map ของรัฐบาล ตลอดจนโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้าซาก โดยการดาเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอบางระกา อาเภอพรมพิราม
จัง หวัด พิษ ณุโ ลก อาเภอกงไกรลาศ จัง หวัด สุโ ขทัย อาเภอพิช ัย อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่
ใกล้เ คีย ง ได้ร ับ ผลกระทบจากปัญ หาน้ าท่ว มภัย แล้ง ซ้าซากลดน้อยลง ประชาชนมีความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการ “บางระกาโมเดล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด
4.4 สรุปผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในช่วงปี
2562-2564 มีผลการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(1) พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม สร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า
และยกระดับสู่มาตรฐานสากล ใช้งบประมาณ 203,172,900 บาท
(2) พัฒ นาโครงข่ายคมนาคมขนส่ ง โลจิส ติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ ศูนย์ กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP ใช้งบประมาณ 462,500,000 บาท
(3) พั ฒ นาขี ด ความสามารถการแข่ ง ขัน ด้ า นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุ น บนฐานการพั ฒ นา
นวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
ใช้งบประมาณ 336,308,010 บาท
(4) พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์
ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ใช้งบประมาณ 57,855,500 บาท
แต่การดาเนินการและพัฒนาดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน ยังคงมีสิ่งที่เป็นปัญหาที่
กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนล่ า ง 1 ได้ น ามาใช้ เป็น แนวทางในการดาเนิน การในช่ว งแผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ได้แก่
(1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และการคมนาคมขนส่ง (Transportation)
โดยเฉพาะ
(2) ปัญหาด้านการเกษตร
(3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) ปัญหาด้านสาธารณภัย
(5) ปัญหาด้านความยากจน
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
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ภายใต้เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิ จ เหนื อ – ใต้ กั บ ระเบี ย งเศรษฐกิจ ตะวัน ออก - ตะวัน ตกที่เ ข้ม แข็ ง ” มี ประเด็น การพั ฒ นาในการ
ขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรสอดคล้องกับการตลาด
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สาหรับปัญหาด้านการบริหารจัดการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะประสานการดาเนินงานกับ 5 จังหวัดให้
เป็นหนึ่งเดียวในการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือด้านข้อมูล การดาเนินโครงการ การติดตามประเมินผล จะช่วย
ให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จาเป็น
อย่างยิ่งต้องกาหนดกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผล โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน
ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อ
ระดมทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิด ผลสาเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด
เป็นแกนกลางหลักในการอานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการบริหารจังหวัด ซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอย่างเป็นลาดับชั้น ดังต่อไปนี้

Area

Agenda

กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดตาก
- จังหวัดสุ โขทัย

* ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบตั ิระดับ
จังหวัด
* กลไกบริ หารระดับจังหวัด
* แต่ละจังหวัดจัดทา Action Plan

Function
* การเสริ มสร้าง และการพัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์

แสดงกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
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นอกจากนี้ กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน ยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ดังต่อนี้
1. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการภายในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็น
แกนหลักในการสนับสนุนความสาเร็จตามตัวชี้วัดการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
2. ประชุ มส่ วนราชการเพื่อเชื่อมโยงสู่ จังหวัด และถ่ายทอดแผนสู่ การปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการ กบจ.แต่ละจังหวัดนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุก
ระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการและภาคส่วนอื่นๆ โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาให้มาร่วมแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการพัฒนา
4. กาหนดกลไกติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในทุกระดับโดยดาเนินการในช่วงกลางแผนและปลายแผน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป โดยกาหนดกรอบระยะเวลาซึ่ง
อาจจะเป็นการติดตามและประเมินผลรายปีการติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนและการติ ด ตามและ
ประเมินผลในระยะปลายแผนฯ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดย
ดาเนินงานติดตามและประเมินผล 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
4.1 ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่สาคัญ
4.2 ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
4.3 ติดตามและประเมินผลภาพรวม
5. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะ เนื่องจากสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภายในประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนยุทธศาสตร์เดิมอาจจะล้าสมัยและไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทบทวน
แผนจึงเป็นสิ่ งที่จาเป็นที่ต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
ทันสมัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาในระยะต่อไปอย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา

2.1 บทวิเคราะห์
การประเมินสภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (SWOT ANALYSIS) เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ ที่
อาจส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทาให้สามารถนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแสดงให้เห็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength: S)
- ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 มีค วามพร้อ มต่อ การพัฒ นาเชื่อ มโยงด้า นการค้า และบริก ารกับ
นานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อ มโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง
ของประเทศ และเส้นทางตามแนว NSEC North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนมา ลาว ไทย)
และ EWEC East-West Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง One Belt
One Road มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว (ด่านพรมแดนแม่
สอด จังหวัดตาก และด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)
- สิน ค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และพืช สมุนไพร มีความหลากหลาย โดยในพื้นที่ภ าคเหนือ
ตอนล่าง 1 มีศักยภาพ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และ
อ้อย บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้าตาล พลังงานไฟฟ้า
จากแกลบ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถ
นาเข้าวัตถุดิบเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
- มีภูมิปัญญาที่หลากหลายและมีมูลค่าที่สามารถสร้างรายได้และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โ ดยใช้
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการ
ของตลาด สินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
- สภาพภู มิเ ศรษฐกิ จ -สั ง คมเอื้อ ต่อ การพัฒ นาภาคธุร กิจ บริ ก าร สภาพแวดล้ อมทางสั ง คม
วัฒนธรรมสาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน เช่น งานแสดงสินค้า
งานประชุ มวิ ช าการ บริ การทางการศึ กษา ธุ รกิ จ บริ การสุ ข ภาพและทางการแพทย์ และธุร กิ จด้ านบริก าร
Logistics เป็นต้น
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมที่
โดดเด่นเป็นมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาคและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
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แม่น้าโขง ประเทศเมืองพี่เมืองน้องและประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ
โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ย ว เช่น ท่องเที่ยวเชิง ธรรมะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติ เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก ษ์สุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- มีแหล่งน้าชลประทานขนาดใหญ่ที่สาคัญและการบริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มี
ทรัพยากรดินที่มีลักษณะโดดเด่น และยังคงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
- มี ศู น ย์ ก ารประชุ ม ระดั บ พื้ น ที่ Mice city ที่ มี ม าตรฐานรองรั บ การจั ด ประชุ ม การจั ด
นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า ในระดับภูมิภาคและภาคเหนือตอนล่าง
จุดอ่อน (Weakness: W)
- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมเมื อง โดยเฉพาะการก าจั ดขยะมู ล ฝอยและน้ าเสี ยจากชุ มชนและ
อุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง การสิ้นเปลืองพลังงาน
ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และตัดทอนระบบ
โครงข่ายชลประทานเพื่อการเกษตร นาไปสู่การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนล่าง 1 และสร้าง
มลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้าการประสานงานเครือข่ายประเทศคู่ค้าที่มี
ศักยภาพการบริการและท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จาหน่ายและกระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและ
มีส่วนร่วม
- ขาดจุ ดประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 ขาดจุดเช็คอิน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ทาให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่ควรจะเป็น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่องทั้งปี การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน สนามบินพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
เชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร การค้า และบริการ รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้น ที่ บางส่ ว น ได้รั บผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ว ซ้าซาก ทาให้
ประชาชนได้รับความเสียหายในด้านชี วิต ความเป็นอยู่ ทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดการ
ป้องกันภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ
- มีการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ ส่ งผลให้ สั ดส่ ว นประชากรวัย
แรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการพัฒ นา
ศักยภาพและโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ
ต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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โอกาส (Opportunities: O)
- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เ กิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจบริการ
สุขภาพและการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ความงาม และสมุนไพร จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมตาม
เส้นทาง One Belt One Road และ GMS ทาให้ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและ
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart
city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ให้พัฒนาจังหวัดในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน เอื้อ
ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงตามแนว EWEC (East-West
Economic Corridor) รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
- รัฐบาลมีน โยบายในการอนุรักษ์แ ละการจัดการป่าไม้อย่างชัดเจน และการส่งเสริม การใช้
พลังงานทดแทน Bio Energy
- ตลาดการท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถ
พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน
อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้
อุปสรรค (Threat: T)
- นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และ
การส่ง ออกสิน ค้า ไปยัง ตลาดต่า งประเทศ การเปิด เสรีท างการค้า และการรวมกลุ ่ม ทางเศรษฐกิ จในอนุ
ภูมิภ าคต่า ง ๆ ประชาคมอาเซีย น (AEC) และ One Belt One Road ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการ
ลงทุน แต่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น อาจส่งผลกระทบทาง
ลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- กลุ่มประเทศเพือ่ นบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมีศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
- ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์
Medical Hub และการบริหารแพทย์แผนไทย ความงาม และสมุนไพร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร
- ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ประสบปัญหาอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สภาพอากาศที่มีความแปรปรวน
ส่งผลกระทบต่อการคุณภาพชีวิตของประชาชน
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 การวิเคราะห์ Tows Matrix ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1
ใช้ว ิธี Tows Matrix จับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน กับ โอกาส - อุปสรรค แล้ววิเคราะห์ว่า กลุ่มจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 ควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
อย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีผลการวิเคราะห์กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้ดังนี้
ทิศทางเชิงรุก (S-O Strategy)
จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)

- ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี ค วามพร้ อ มต่ อ การพั ฒ นา
เชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ และกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคม
เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ภาคกลางของประเทศ และ
เส้ นทางตามแนว NSEC North-South Economic
Corridor (จี นตอนใต้ เมีย นมา ลาว ไทย) และ EWEC
East-West Economic Corridor (เวี ย ดนาม กั ม พู ช า
ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง One Belt One Road
มี ช่ อ งทางการค้ า ชายแดนและการค้ า ผ่ า นแดนกั บ
ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว (ด่านพรมแดนแม่สอด
จังหวัดตาก และด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)
- สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และพืชสมุนไพร มีความ
หลากหลาย โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพ
ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อย บรรจุภัณฑ์
ชีว ภาพ ตลอดจนอุต สาหกรรมพลัง งานชีว ภาพ เช่น
เอทานอลจากกากน้ าตาล พลั ง งานไฟฟ้ า จากแกลบ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถนาเข้าวัตถุดิบ
เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีมูล ค่าเพิ่มสู ง อาทิ อาหารเสริ มสุ ขภาพ Functional
Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
- มีภูมิปัญญาที่หลากหลายและมีมูลค่าที่สามารถสร้าง
รายได้และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน

- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้
เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า สินค้าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่
จะเป็นศู นย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุ รกิ จบริ การ
สุขภาพและการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ความงาม
และสมุนไพร จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม
ตามเส้ นทาง One Belt One Road และ GMS ท า
ให้ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
และมี โ อกาสในการขยายธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ
เพิ่มขึ้น
- ยุ ท ธศาสตร์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่
กาหนดแนวทางการพั ฒ นาเมื องอั จ ฉริย ะ (Smart
city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมือ งอย่างยั่งยืนและ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ให้
พั ฒ นาจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ สี่ แ ยกอิ น โดจี น เอื้ อ ต่ อ การ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ เชื่ อ มโยงตามแนว EWEC (EastWest Economic Corridor) รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง
และพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

- ความสั มพันธ์และความร่ว มมือทางเศรษฐกิจกับ
ปร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น ทั้ งใ น ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิต ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมือง
หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โ ดยใช้ฐ านความรู้ด้าน พี่เมืองน้อง
เทคโนโลยีศิล ปวัฒ นธรรมและการออกแบบร่ว มสมัย
เพื ่อ ตอบสนองต่อ กระแสความต้ อ งการของตลาด
สิ น ค้ า หั ต ถกรรม ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
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จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)

- สภาพภู มิ เ ศรษฐกิ จ -สั ง คมเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาภาค
ธุ ร กิ จ บริ ก าร สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม วั ฒนธรรม
สาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมใน
การให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน เช่น งานแสดงสินค้า งาน
ประชุมวิชาการ บริการทางการศึกษา ธุรกิจบริการ
สุ ข ภาพและทางการแพทย์ และธุ ร กิ จ ด้ า นบริ ก าร
Logistics เป็นต้น

- รัฐ บาลมีนโยบายในการอนุรัก ษ์แ ละการจัด การ
ป่าไม้อย่า งชัดเจน และการส่งเสริม การใช้พลังงาน
ทดแทน Bio Energy

- ตลาดการท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว ส่งผลให้กลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 สามารถพั ฒ นาเป็ น
เส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศที ่ม ีศ ัก ยภาพ เช่น จีน
- มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมะที่ ห ลากหลาย แหล่ง อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ ให้เข้า
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มาท่องเที่ยวได้
เป็น มรดกโลก แหล่ง ท่อ งเที ่ย วทางธรรมชาติที่
สวยงาม และมีการท่องเที่ย วเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แ ผนไทย สามารถพัฒ นาเชื ่อ มโยงการ
ท่องเที่ยวภายในภาคและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่ม
น้ าโขง ประเทศเมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งและประเทศที ่มี
ศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและ
นานาชาติ โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว เช่น
ท่องเที่ยวเชิง ธรรมะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุม ชน ธรรมชาติ เชิง นิเ วศ และเชิงสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก ษ์สุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรม
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- มีแหล่งน้ าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญและการ
บริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มีทรัพยากรดิน
ที่ มี ลั ก ษณะโดดเด่ น และยั ง คงมี ธ าตุ อ าหารอุ ด ม
สมบูรณ์
- มี ศู น ย์ ก ารประชุ ม ระดั บ พื้ น ที่ Mice city ที่ มี
มาตรฐานรองรั บ การจั ดประชุ ม การจั ด นิ ทรรศการ
การจั ดแสดงสิ น ค้ า ในระดั บ ภู มิภ าคและภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1
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กลยุทธ์เชิงรุก
- ส่งเสริมการค้าและบริการเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ
EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- ผลักดันให้กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง (Hub) โลจิสติกส์และการคมนาคมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ผลั กดัน ให้ กลุ่มจั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง 1 เป็นศูนย์กลาง (Hub) การประชุม การท่องเที่ยว และจัด
นิทรรศการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) และการแพทย์แผน
ไทย ความงามและสมุนไพร ในภาคเหนือตอนล่าง และรองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ระดับนานาชาติ
- ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง (Hub) การศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง และ
รองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- ยกระดั บ การพั ฒ นาการเกษตรให้ เป็ น ระบบ ตั้ งแต่ การผลิ ต ที่มีคุ ณภาพ การแปรรูป ที่เ พิ่มมู ล ค่ า และ
การตลาดที่ครบวงจร
- สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) เพื่อเป็นฐานการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ทิศทางเชิงป้องกัน (S-T Strategy)
จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

- ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 มีค วามพร้อ มต่อ การพัฒ นา
เชื่อ มโยงด้า นการค้า และบริก ารกับนานาชาติ และ
กลุ่ มประเทศในอนุ ภูมิภ าคลุ่มน้ าโขง โดยมีโ ครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ
และเส้นทางตามแนว NSEC North-South Economic
Corridor (จีนตอนใต้ เมียนมา ลาว ไทย)
และ EWEC East - West Economic Corridor
(เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง
One Belt One Road มีช่องทางการค้าชายแดนและ
การค้ าผ่ านแดนกั บ ประเทศเมีย นมา และ สปป.ลาว
(ด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก และด่านผ่านแดน
ถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)

- นโยบายการเปิ ดการค้ าเสรี อาจส่ งผลกระทบต่ อ
สินค้าเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และการ
ส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ การเปิดเสรี
ทางการค้า และการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จในอนุ
ภูม ิภ าคต่า ง ๆ ประชาคมอาเซีย น (AEC) และ
One Belt One Road ส่ง ผลต่อ โอกาสการขยาย
การค้า การลงทุน แต่ จ ะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า
บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวก
ขึ้น อาจส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมี
ศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ

- 80 -

จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

- สิน ค้า เกษตร เกษตรแปรรูป และพืช สมุนไพร มี
ความหลากหลาย โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1
มีศักยภาพ ในด้านผลิ ตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และ
อ้ อ ย บรรจุ ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ ตลอดจนอุ ต สาหกรรม
พลั ง งานชี ว ภาพ เช่ น เอทานอลจากกากน้ าตาล
พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ อุตสาหกรรมอาหารสัต ว์
เนื่อ งจากเป็น แหล่ง ผลิต สิน ค้า เกษตรที่สาคัญ ของ
ประเทศ และสามารถน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ เกษตรจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional
Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น

- ขาดการผลั กดั นและความร่ว มมื อในการส่ งเสริ ม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์
Medical Hub และการบริหารแพทย์แผนไทย ความ
งาม และสมุนไพร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิต
ภาคเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง ส่ งผลให้ เ กิดความไม่ มั่นคงด้านอาหาร และ
รายได้ของเกษตรกร

- ภั ย ธรรมชาติ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 ประสบปัญหาอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง การ
พังทลายของดิน หมอกควั นและฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก
และมี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น สภาพอากาศที่ มี ค วาม
- มี ภู มิ ปั ญ ญาที่ ห ลากหลายและมี มู ล ค่ า ที่ ส ามารถ แปรปรวนส่ ง ผลกระทบต่ อ การคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
สร้างรายได้และถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน
ประชาชน
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการ
ผลิ ต หั ต ถอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ โ ด ย ใ ช้
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิล ปวั ฒ นธรรมและการ
ออกแบบร่ว มสมัย เพื่อ ตอบสนองต่อกระแสความ
ต้องการของตลาด สินค้าหัตถกรรม ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
- สภาพภูมิเ ศรษฐกิจ -สั งคมเอื้ อต่อการพัฒ นาภาค
ธุร กิจ บริ ก าร สภาพแวดล้ อ มทางสั งคม วัฒนธรรม
สาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
ในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน เช่น งานแสดงสินค้า
งานประชุ ม วิ ช าการ บริ ก ารทางการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ
บริ ก ารสุ ข ภาพและทางการแพทย์ และธุ ร กิ จ ด้ า น
บริการ Logistics เป็นต้น
- มีแหล่งท่องเที่ย วเชิงธรรมะที่ห ลากหลาย แหล่ง
ท่อ งเที่ย วทางประวัติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมที่โ ดด
เด่น เป็น มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม และมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แ ผนไทย สามารถพัฒ นาเชื่อ มโยงการ
ท่องเที่ยวภายในภาคและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
ลุ่มน้าโขง ประเทศเมืองพี่เมืองน้องและประเทศที่มี
ศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและ
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จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

นานาชาติ โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว เช่น
ท่องเที่ยวเชิง ธรรมะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ชุม ชน ธรรมชาติ เชิง นิเ วศ และเชิงสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก ษ์สุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรม
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- มีแหล่งน้าชลประทานขนาดใหญ่ที่สาคัญและการ
บริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มีทรัพยากรดิน
ที่ มี ลั ก ษณะโดดเด่ น และยั ง คงมี ธ าตุ อ าหารอุ ด ม
สมบูรณ์
- มี ศู น ย์ ก ารประชุ ม ระดั บ พื้ น ที่ Mice city ที่ มี
มาตรฐานรองรับ การจั ดประชุม การจัดนิ ทรรศการ
การจั ดแสดงสิ น ค้า ในระดับ ภูมิภ าคและภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการ กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ
NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- พัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการแพทย์
(Medical Hub) และการแพทย์ แผนไทย ความงามและสมุนไพร ในภาคเหนือตอนล่ าง และรองรับในพื้น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
- สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในภาคเกษตร การค้าและบริการ และการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้าและป่าไม้อย่างจริงจัง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต

- 82 -

ทิศทางเชิงแก้ไข (W-O Strategy)
จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่
ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการ
ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและน้ าเสี ย จากชุ ม ชน และ
อุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่
ไม่ส ามารถให้ บ ริ การได้อ ย่ างทั่ว ถึง การสิ้ นเปลื อ ง
พลั งงาน ปั ญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโต
ของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์
และตั ด ทอนระบบโครงข่ า ยชลประทานเพื่ อ
การเกษตร นาไปสู่การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของ
ภาคเหนือตอนล่าง 1และสร้างมลภาวะต่อปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร
- ขาดการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาด้ า น
การค้าการประสานงานเครื อข่า ยประเทศคู่ค้าที่ มี
ศั ก ยภาพการบริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ศู น ย์
จาหน่ายและกระจายสิ นค้า ศูนย์ ข้อมู ลการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่
เป็ น หั ว ใจหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาเชิ ง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
- ขาดจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ขาดจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สาคัญๆ ทาให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่
ควรจะเป็ น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้งปี
การประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
สนามบิ น พาณิ ช ย์ แ ละระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ค รบวงจร
เชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุ กต์ใช้นวัตกรรมในการผลิ ต แปรรูป
สินค้าเกษตร การค้า และบริการ รวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้นทีบ่ างส่วนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย และภัยแล้วซ้าซาก ทาให้ประชาชน
ได้รับความเสียหายในด้านชีวิต ความเป็นอยู่
ทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดการ
ป้องกันภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ

- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิด
โอกาสในการขยายตลาดการค้ า สิ นค้ าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่จะ
เป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจบริการสุขภาพ
และการแพทย์ การแพทย์ แผนไทย ความงาม และ
สมุนไพร จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมตาม
เส้ น ทาง One Belt One Road และ GMS ท าให้
ภาคเหนือตอนล่ าง 1 เป็ นประตู เชื่อมโยงการขนส่ ง
สินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
และมี โ อกาสในการขยายธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ
เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนด
แนวทางการพัฒ นาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) เป็น
กลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ให้
พัฒนาจังหวัดในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน เอื้อต่อการพัฒนา
ความร่ว มมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิ จ เชื่ อ มโยงตามแนว EWEC (East-West
Economic Corridor)
- ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ
ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
- รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ไม้อ ย่า งชัด เจน และการส่ง เสริม การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน Bio Energy
- ตลาดการท่องเที่ยวโลกมีการขยายตัว ส่งผลให้กลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 สามารถพั ฒ นาเป็ น
เส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูด
นักท่องเทีย่ วจากประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย
ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกาและนานาชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยว
ได้
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จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง
แรงงานส่ ว นใหญ่มีค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ กษา ขาด
ความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ ความรู้และทักษะ
ในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุ่น
แรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
- ปรับปรุงระบบการวางผังเมืองและการบริหารใช้ผังเมืองให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
- ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างจริงจัง
- ปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะให้สามารถรองรับกับความต้องการของประชาชน
- ขยายพื้นที่ระบบชลประทานให้สามารถรองรับการเกษตร เช่น การจัดทาคลองไส้ไก่เพื่อดึงน้าไปใช้ให้ทั่วถึง
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
- จัดทาจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้าและป่าไม้อย่างจริงจัง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
- สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ทิศทางเชิงรับ (W-T Strategy)
จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)

- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาด
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะ
มู ล ฝอยและน้ าเสี ย จากชุ มชนและอุ ต สาหกรรม การ
ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การสิ้ น เปลื อ งพลั ง งาน ปั ญ หาความ
ปลอดภั ย รวมถึ ง การเติ บ โตของชุ ม ชนที่ รุ ก ล้ าพื้ น ที่
เกษตรกรรมอั น อุ ด มสมบู ร ณ์ และตั ด ทอนระบบ
โครงข่ายชลประทานเพื่อการเกษตร นาไปสู่การสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรมของภาคเหนือตอนล่าง 1 และสร้าง
มลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

- นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้า
เกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และการส่ง ออก
สินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการ
ค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จในอนุภูมิภาคต่าง
ๆ ประชาคมอาเซีย น (AEC) และ One Belt One
Road ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุน แต่
จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น อาจส่งผลกระทบทางลบ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมี
ศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
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จุดอ่อน (W)

อุปสรรค (T)

- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า
การประสานงานเครือข่ายประเทศคู่ค้าที่ มีศักยภาพ
การบริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ศู น ย์ จ าหน่ า ยและ
กระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ตลอดจนศูนย์ นวัตกรรมเพื่อสั งคมที่ เป็ นหั วใจหลั กใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืนและมีส่วนร่วม
- ขาดจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ขาดจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สาคัญๆ ทาให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่
ควรจะเป็น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้งปี
การประชาสั มพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายในปั จจุบัน
สนามบิ น พาณิ ช ย์ แ ละระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ค รบวงจร
เชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุ กต์ ใช้ นวั ตกรรมในการผลิ ต แปรรู ป
สิ นค้ าเกษตร การค้า และบริ การ รวมถึง การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย และภัย แล้ ว ซ้ าซาก ทาให้ ป ระชาชนได้รั บ
ความเสียหายในด้านชีวิต ความเป็นอยู่ ทรัพย์สินและ
การประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดการป้องกันภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติ
- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง
แรงงานส่ ว นใหญ่มีค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ กษา ขาด
ความรู้และขาดทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ ความรู้และทักษะ
ในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุ่น
แรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

- ขาดการผลั กดัน และความร่ว มมือ ในการส่ งเสริ ม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์
Medical Hub และการบริหารแพทย์แผนไทย ความ
งาม และสมุนไพร
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิต
ภาคเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง ส่ งผลให้ เกิ ดความไม่ มั่นคงด้ านอาหาร และ
รายได้ของเกษตรกร
- ภั ย ธรรมชาติ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1 ประสบปัญหาอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง การ
พังทลายของดิน หมอกควั นและฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก
และมี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น สภาพอากาศที่ มี ค วาม
แปรปรวนส่ ง ผลกระทบต่ อ การคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน
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กลยุทธ์เชิงรับ
- เสริมสร้างความร่ วมมือด้านการค้าและบริการ กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ
NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติไว้ให้พร้อมอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- เตรียมการรองรับปัญหาที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุในทุกด้าน
- สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
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 การวิเคราะห์โดยใช้ Logical Framework
ลาดับ

สาระสาคัญโดยสรุป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
1.เป้าประสงค์
(Goal)

2. วัตถุประสงค์
(Purpose)
3. ผลผลิต
(Output)

4. ปัจจัยนาเข้า
(input) และ
กิจกรรม
(activity)

การส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่าย 1. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
คมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวก
(ร้อยละ) จากปีทผี่ ่านมา
2. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ) จากปีทผี่ ่านมา
3. กาไรของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและย่อม
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) จากปีทผี่ ่านมา
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
จากปีที่ผ่านมา
เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
สนั บ สนุ น การค้ า การลงทุ น ของกลุ่ ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1. มี ขี ดความสามารถสู งด้ านการค้ าการ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
ลงทุน
2. มีเส้นทางสายหลักและสายรองที่ดี
3. มี ร ะบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ส มบู ร ณ์ ร องรั บ
การเป็นเมืองบริการ
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ ขี ด การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
ความสามารถด้ า นการค้ า การลงทุ น
สิน ค้า และบริ ก าร เพิ่ มศั กยภาพชุม ชน
และ SMEs สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่
เศรษฐกิ จ ฐานรากในยุ ค วิ ถี ใ หม่ ( New
Normal)

สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ 1.การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้
และสังคมแห่งชาติ
2.การก่อสร้างด้านการคมนาคมและ
กระทรวงมหาดไทย
โลจิสติกส์
กระทรวงพาณิชย์

หน่วยรับงบประมาณ

- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การค้าการลงทุนตามแผนงาน

หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง - มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง
คมนาคม
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง - ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเสนอ
คมนาคม
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ลาดับ

สาระสาคัญโดยสรุป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

2. ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้
สามารถรองรับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
1. เป้าประสงค์
(Goal)

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 1. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น(ร้อยละ) จากปีที่
และยั่ ง ยื น เป็ น ศู น ย์ ก ลางการประชุ ม ผ่านมา
และจัดนิทรรศการ
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ (ร้อยละ) จาก
ปีที่ผ่านมา
2. วัตถุประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการท่ อ งเที่ ย วของ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
(Purpose)
กลุ่มจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ยและสอดคล้ อ งกั บ การ
เป็น Mice city 1
3.ผลผลิต
1. จานวนนักท่องเที่ยว
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
(Output)
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
4.ปัจจัยนาเข้า
1. มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
(input) และ
มาตรฐาน
กิจกรรม(activity) 2. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
3. มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สาคัญ
4. มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาใช้
5. จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ภาครัฐให้การสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์
3. การนานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้
หน่วยรับงบประมาณ
- มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวตามแผนงาน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา - มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง
จังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ
สานัก งานท่ องเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัด
สานักงาน ททท.
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1. เป้าประสงค์
(Goal)

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง 1.อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม (ร้อยละ) จากปีทผี่ ่านมา
และเทคโนโลยี
2.จานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP
3.จานวนไร่ที่ได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์
4.จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า (ผลิตภัณฑ์)
5.จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
2. วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
(Purpose)
สินค้าเกษตร
3. ผลผลิต
1. Gpp ภาคเกษตร เพิ่มขึน้
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
(Output)
2. จานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP
3. จานานไร่ที่ได้รับการรับรองเป็น
เกษตรอินทรีย์
4. จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
5. จานวนสินค้าที่ได้รับรองเป็น GI
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
1. มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต
4. ปัจจัยนาเข้า
2. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร
(input) และ
กิจกรรม(activity) 3. มี ก ารแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่า
4. มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
เข้ามาใช้
5. จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์

สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
สานักงานพาณิชย์จังหวัด

1.การสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.การสนั บ สนุ น กระบวนการแปรรู ป ที่ มี
ประสิทธิผล
3. การนานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้
4. การส่งเสริมการตลาด

หน่วยรับงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การเกษตร
- มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง

หน่วยรับงบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ

- 89 -

ลาดับ

สาระสาคัญโดยสรุป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
1. เป้าประสงค์
(Goal)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 1. อัตราการว่างงานลดลง(ร้อยละ)จากปีที่ผ่าน สานักงานสถิติแห่งชาติ
มา
ครบวงจร
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้ รับบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรวจ วินิ จฉั ย รัก ษาโรค และฟื้ นฟู สภาพด้ว ย
ศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ
2.การส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และรั ก ษา
สุขภาพประชาชนอย่างครบวงจร

2. วัตถุประสงค์
(Purpose)

เพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก ช่ ว งวั ย การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น คนดี เก่ ง มี
คุณธรรมและสุขภาพดี
1.การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นกลุ่ ม การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
อาชีพต่าง ๆ
2.การส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และรั ก ษา
สุขภาพประชาชนอย่างครบวงจร

สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

- มี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
ทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง

หน่วยรับงบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ

3. ผลผลิต
(Output)

1. มี กา ร พั ฒ นาคุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
4. ปัจจัยนาเข้า
สาธารณสุข
(input) และ
กิจกรรม(activity) 2. มีก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นทุ ก
อาชีพ
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ลาดับ

สาระสาคัญโดยสรุป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แหล่งข้อมูล

เงื่อนไขความสาเร็จ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.เป้าประสงค์
(Goal)

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1.สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัด
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) จากปีทผี่ ่านมา
2.จานวนจุดความร้ อนลดลง (ร้อยละ)จากปี ที่
ผ่านมา
2. วัตถุประสงค์ เพื่อการเติบโตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
(Purpose)
ตอนล่ าง 1 บนคุณ ภาพชีวิ ต ที่เป็ นมิต ร
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ผลผลิต
1. จานวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
(Output)
2. จานวนจุดความร้อนลดลง
4. ปัจจัยนาเข้า
1. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยการ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
(input) และ
มีส่วนร่วม
กิจกรรม(activity) 2. บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ขยะ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 1. การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
และสิ่งแวดล้อม
2. การนานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามา
ใช้งาน
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง - มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรั พย า กร ธร ร ม ชา ติ แ ล ะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการพัฒนาขีดความสามารถต่อเนื่อง
หน่วยรับงบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเสนอ
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2.2 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
นโยบายรัฐบาล
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ
“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”
โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก 12 เรื่อง
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข
2. ยุ ทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒ นาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) ต่อยอดอดีต (2) ปรับ
ปัจจุบัน และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความ
สาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) พลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2) การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน
3) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
4) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร
5) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล
2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค
7) SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
8) พืน้ ที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่
9) ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ
3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
11) ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
12) กาลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
13) ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
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แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566-2570)
กรอบทิศทางการพัฒนาภาค
บทบาทของภาค
ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่ งวัตถุดิบที่สาคัญ รวมทั้งมีทาเลที่ตั้งที่มี ศักยภาพเหมาะสมกับการ
เชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ ความสาคัญกับสุขภาพ และการ
บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ จะต้องนาศักยภาพต่าง ๆ ของพื้นที่มา
ใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ทิศทางการพัฒนาภาค
มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดย การสร้างระบบนิเวศ เมือง และ
พื้นที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนาตาม แนววิถีใหม่ (New Normal) บน
ฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด ของเมือง และการใช้พลังงาน
สะอาด โดยคานึงถึง Care ที่ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมและ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เป้าหมายรวม
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง
2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพ
ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
4. เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
และเอื้อต่อการอยู่อาศัย
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ เป็นผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มีความสมดุล ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
หมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
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2.3 กรอบทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
บทบาทของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีลักษณะพิเศษเป็นจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC)
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และมีระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ที่สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือ
ภายในประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กลุ่มประเทศ BIMSTEC และประเทศที่มีศักยภาพ ใน
ด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการท่องเที่ยว การประชุมและการจัดนิทรรศการ
ด้วยการคมนาคมที่สะดวก มีถนนเชื่อมโยงไปยังภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง ภาคตะวันตกและตะวันออก
เชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง มีรถไฟเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือตอนบน มี
ศูนย์รวบรวมตู้สินค้า(Container Yard) ที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างท่าเรือบก (Dry
Port) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์รองรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระบบตู้สินค้า สาหรับรองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ ระยะทาง 669 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ กรุงเทพ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-เชียงใหม่ และระบบ
รางคู่ที่จะผ่านพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทาให้การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างถนนและระบบรางจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น และยังมีสนามบินรองรับการเดินทางและการพาณิชย์ 5 แห่ง โดยจะมีการพัฒนาท่าอากาศยาน
พิษณุโลกและพัฒนาตลาดธุรกิจการบินเพื่อยกระดับสู่การให้บริการการบินระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างถนน ระบบรางกับทางอากาศ
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะใช้การเป็น MICE City เป็นศูนย์กลางด้านการประชุมความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอน ล่าง 1 ได้นาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่มาใช้ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคม
ระบบโลจิสติกส์ พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตร เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลุ่มจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและความร่วมมือในการ
พัฒนาของจังหวัด กลุ่ มจังหวัด ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ที่ใช้ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC)
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC กลุ่มประเทศ BIMSTEC และ
ประเทศที่มีศักยภาพ ในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการท่องเที่ยว การ
ประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่และพัฒนาใหม่มาใช้ประโยชน์
ภายใต้เป้าหมายการพัฒ นากลุ่ มจั งหวัด “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ –ใต้ (NSEC) กับ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง”
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เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดว่า
“พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน” โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ค่าฐานปี 2562=346,837 ล้านบาท)
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ค่าฐานปี 2562=102,936 บาท)
3. ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562 (ค่า
ฐาน=0.6005)
แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศในอนุภูมิภาค ผลักดัน
ให้กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมในพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับการค้าและ
บริการ
2. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน สู่ระดับนานาชาติ จัดทาจุด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
3. ยกระดับการพัฒนาการเกษตรให้เป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพ การแปรรูปที่เพิ่มมูลค่า และ
การตลาดที่ครบวงจร สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ประโยชน์ ขยายพื้นที่ระบบชลประทาน
4. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด ผลั กดันให้
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการแพทย์
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความ
พร้อมในภาวะวิกฤติ

- 96 -

2.4 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

“เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC)
กับระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก (EWEC)
ที่เข้มแข็ง”

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพครบวงจร

“ พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน ”

GPCP เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(ค่าฐาน ปี 2562=346,837 ล้านบาท)

382,936 ล้านบาท

GPCP เฉลี่ยต่อหัวต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ค่าฐานปี
2562=102,936บาท) 113,650
บาท

HAI เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2562
(ค่าฐานปี 2562= 0.6005) 0.6605

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในการพัฒนา
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

1. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบ
โลจิสติกส์และสิ่งอานวยความสะดวกให้มี
ความพร้อม
2. การพั ฒนาการท่ องเที่ ยว การประชุ ม
และการจัดนิทรรศการสู่ระดับนานาชาติ
3. การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
4. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด
5.การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาแหล่งน้าให้ใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพ

1. การนาเทคโนโลยี และนวัต กรรม
เข้ามาใช้ในการแปรรู ปสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่ก ารขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
2. การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมที่ทันสมัย
3. การส่งเสริมการบริการสาธารณสุข
ให้ทั่วถึง
4.การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาการตลาดทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศให้เป็นระบบ
2. การมีความพร้อมในการรองรับการ
ท่องเที่ยว การจัดประชุ ม และการจั ด
นิทรรศการ
3. คนในทุกมิติและทุกช่วงวัยในกลุ่ม
จังหวัด เป็นคนดี เก่ง
มีคุณธรรมและสุขภาพดี
4. การมี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ละแหล่ ง น้ าที่
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
5. การจัด การสิ่งแวดล้อ ม ปัญ หาฝุ่ น
ละออง PM 2.5 จุ ด ความร้ อ น ขยะ
ลดลง
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เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
“เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC)
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง”
พันธกิจ (Mission)
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัด กลุ่ มจังหวัด ประเทศ ที่ใช้เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ให้ประสบผลสาเร็จ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์(positioning)ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1. การค้าและบริการเชื่อมโยงนานาชาติ
2. การท่องเที่ยวที่หลากหลาย
3. การเกษตรและเกษตรแปรรูป
4. ศูนย์กลางด้านการศึกษาและสาธารณสุข
เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด
“ พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน ”
 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ลาดับที่
1
2
3

ตัวชี้วัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี (ค่าฐานปี 2562=346,837 ล้านบาท)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี (ค่าฐานปี 2562= 102,936
บาท)
ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลีย่ ของกลุ่ม
จังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ของปี 2562 (0.6005)

2566

2567

2568

2569

2570

353,773 360,849 368,066 375,427 382,936
104,994 107,094 109,236 111,421 113,650
0.6205 0.6305 0.6405 0.6505 0.6605

 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรสอดคล้องกับการตลาดด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และ
จังหวัดต่างๆ
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
1 อัตราการขยายตั วภาคอุต สาหกรรม
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี (ค่ า ฐานปี
2562= 52,257 ล้านบาท)
2 อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี (ค่ า ฐานปี 2 562=
184,560 ล้านบาท)
3 กาไรของวิ ส าหกิ จชุ ม ชนขนาดกลาง
และย่อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
(ค่าฐานปี2561= 28,748 ล้านบาท)
4 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี (ค่าฐาน ปี 2563= 74,496.17
ล้านบาท)

2566
53,302.14

2567
54,368.18

2568
55,455.54

2569
56,564.66

2570
57,695.95

188,251.20 192,016.22 195,856.54 199,773.67 203,769.15
29,610.44

30,498.75

31,413.71

32,356.13

33,326.81

75,986.09

77,505.81

79,055.93

80,637.05

82,249.79

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้า งความร่ ว มมือด้านการค้าและบริการกับจังหวัด กลุ่ มจั งหวัด ที่ใช้ประโยชน์ จาก
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
2. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
4. สนับสนุนการพัฒนา Limec และสี่แยกอินโดจีน
5. การพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แผนงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวก
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศให้เป็นระบบ
2. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อม
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2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับการเป็น Mice city
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2566
2567
2568
2569
2570
1 จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
7,969,400 8,208,482 8,454,736 8,708,379 8,969,630
(ค่าฐานปี2562= 7,737,282 คน)
2 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 16,411.12 17,231.68 17,974.09 18,093.26 18,997.92
(ค่าฐานปี 2563= 15,629.64 ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา
1. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการประชุม การท่องเที่ยว และ
จัดนิทรรศการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
2. จัดทาจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ประโยชน์จากระเบียง
เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
4. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ระดับนานาชาติ
แผนงาน
1. พัฒนาการท่องเที่ยว การประชุมและจัดนิทรรศการ
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว การประชุมและจัดนิทรรศการสู่ระดับนานาชาติ
2. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
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3. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ สิ น ค้ า เกษตรสอดคล้ อ งกั บ
การตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับปริมาณ คุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร พร้อมทั้งมีตลาดรองรับครบถ้วน
ตัวชี้วัด

ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2566
2567
2568
2569
2570
1 อั ต ราการขยายตั ว ภาคเกษตร 112,219.38 114,463.76 116,753.04 119,088.10 121,469.86
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี (ค่ า ฐานปี
2562= 110,019 ล้านบาท)
2
3
4
5

จานวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่าน
มาตรฐาน GAP (ค่าฐานปี 2564 =
4,703แปลง/ฟาร์ม)
จานวนไร่ทไี่ ด้รับการรับรองเป็น
เกษตรอินทรีย์ (ค่าฐานปี 2563 =
570.76 ไร่)
จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (ผลิตภัณฑ์)
จานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม
800 ไร่

900 ไร่

1,000 ไร่

1,100 ไร่

1,200 ไร่

20
(ผลิตภัณฑ์)

20
(ผลิตภัณฑ์)

20
(ผลิตภัณฑ์)

20
(ผลิตภัณฑ์)

20
(ผลิตภัณฑ์)

5
ชนิด

5
ชนิด

5
ชนิด

5
ชนิด

5
ชนิด

แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับ การพัฒ นาการเกษตรให้ เป็นระบบ ตั้งแต่การผลิ ตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปที่เพิ่มมูลค่า และการตลาดที่ครบวงจร
2. ขยายพื้นที่ระบบชลประทานให้สามารถรองรับการเกษตร เช่น การจัดทาคลองไส้ไก่เพื่อดึง
น้าไปใช้ให้ทั่วถึง
3. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และนามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
แผนงาน
1. พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบชลประทานเพื่อเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตการเกษตร
2. โครงการส่ง เสริม การแปรรูป สิน ค้ า เกษตรเพื ่อ เพิ ่ม มูล ค่า และยกระดับ สู ่ก ารขึ ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
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4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และสุขภาพดี
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
1 อัตราการว่างงานลดลง(ค่าฐาน ปี 2564 ร้อยละ 1.32)
2.

2566
1.20

2567
1.10

2568
1.00

2569
0.90

2570
0.80

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 22.5
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(ค่าฐาน ปี2564 ร้อยละ 20.5)

23.5

24.5

25.5

26.5

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
2. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการแพทย์ และการแพทย์
แผนไทย ความงาม และสมุนไพร ในภาคเหนือตอนล่ าง และรองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ
EWEC
3. ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง
และรองรับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC
แผนงาน
1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดให้
บรรลุเป้าหมาย
2. โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน
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5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ การเติ บ โตของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ลาดับที่
ตัวชี้วัด
2566
1
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
0.12
(ร้อยละ) จากปีทผี่ ่านมา (ค่าฐาน 0.11 )
2
จานวนจุ ดความร้ อนสะสมลดลงร้ อ ยละ20 (ค่ า ฐานปี 14,672
2564=18,340จุด)

2567
0.13

2568
0.14

2569
0.15

2570
0.16

11,737

9,390

7,512

6,010

แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบการจัดการน้า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต
แผนงาน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาแหล่งน้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
โครงการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
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ส่วนที่ 3
แผนงานและโครงการสาคัญของกลุ่มจังหวัด
แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสาคัญของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แบบ กจ.1

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC) กับระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง”
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 25662570
(2)
(4)
(3)
(5)
1.ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน โครงข่าย
คมนาคม และสิ่ง
อานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการ
พัฒนา

อัตราการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี (ค่าฐานปี
2562= 52,257
ล้านบาท)

53,302.14 54,368.18 55,455.54 56,564.66 57,695.95 57,695.95

อัตราการขยายตัว 188,251.20 192,016.22 195,856.54 199,773.67 203,769.15 203,769.15
ภาคบริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี (ค่า
ฐานปี2562=
184,560 ล้านบาท)
กาไรของวิสาหกิจ 29,610.44 30,498.75 31,413.71 32,356.13 33,326.81 33,326.81
ชุมชนขนาดกลาง
และย่อม เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี (ค่า
ฐานปี 2561=
28,748 ล้านบาท)
มูลค่าการค้า
75,986.09 77,505.81 79,055.93 80,637.05 82,249.79 82,249.79
ชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี
(ค่าฐาน ปี 2563=
74,496.17
ล้านบาท)
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็น
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566การพัฒนา
(2)
(4)
2570
(3)
(5)
2.การพัฒนาการ จานวนนักท่องเที่ยว 7,969,400 8,208,482 8,454,736 8,708,379 8,969,630 8,969,630
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานและยั่งยืน (ค่าฐานปี2562=
เป็นศูนย์กลางการ 7,737,282 คน)
ประชุมและจัด
นิทรรศการ
รายได้จากการ
16,411.12 17,231.68 17,974.09 18,093.26 18,997.92 18,997.92
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 (ค่าฐานปี
2563= 15,629.64
ล้านบาท)
อั ต ราการขยายตั ว 112,219.38 114,463.76 116,753.04 119,088.10 121,469.86 121,469.86
3.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี (ค่ า
ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้า ฐ า น ปี 2 5 6 2 =
เกษตรสอดคล้องกับ 110,019 ล้านบาท)
การตลาดด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
จานวนแปลง/ฟาร์ม
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
40,000
ที่ผ่านมาตรฐาน
แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม แปลง/ฟาร์ม
GAP (ค่าฐานปี
2564=4,703แปลง/
ฟาร์ม)
จานวนไร่ที่ได้รับการ 800 ไร่
900 ไร่
1,000 ไร่ 1,100 ไร่ 1,200 ไร่ 5,000 ไร่
รั บ รองเป็ น เกษตร
อิ น ทรี ย์ (ค่ า ฐานปี
2563=570.76 ไร่)
จานวนสินค้าเกษตร
20
20
20
20
20
100
ที่ได้รับการแปรรูป (ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์) (ผลิตภัณฑ์)
เพื่อเพิ่มมูลค่า
(ผลิตภัณฑ์)
จานวนสินค้าเกษตร
ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI

5
ชนิด

5
ชนิด

5
ชนิด

5
ชนิด

5
ชนิด

25
ชนิด
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ประเด็นการพัฒนา
(2)

4.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และสุขภาพครบ
วงจร

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา พ.ศ. 2566
(3)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2567

พ.ศ.2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

(4)

พ.ศ. 25662570
(5)

อั ต ราการว่ า งงาน
ลดลง(ค่ า ฐาน ปี
2564 ร้อยละ 1.32)

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บ ริ ก า ร ต ร ว จ
วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาโรค
และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์ ก ารแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(ค่ า ฐา น ปี 2564
ร้อยละ 20.5)

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

26.5

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
เทียบกับพื้นทีก่ ลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ) จากปีที่
ผ่านมา (ค่าฐาน
0.11 )

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.16

11,737

9,390

7,512

6,010

6,010

จ า น ว น จุ ด ค ว า ม 14,672
ร้ อน ส ะ ส ม ล ด ล ง
ร้อยละ20 (ค่าฐานปี
2564=18,340จุด)
จากปีที่ผ่านมา

0.80

- 106 กจ.1
หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน
2/8
55,935,100
37,435,100 37,435,100
1. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา การค้าการ
ลงทุนทัง้ ภายในและ
ระหว่างประเทศให้เป็น
ระบบ

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

37,435,100

37,435,100

พ.ศ. 2566-2570

205,675,500

-กิจกรรมหลัก 1.1
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าพืช
เกษตรทัง้ ทีเ่ ป็นอาหาร
และสมุนไพรเพือ่ เป็น
วัตถุดิบเพือ่ นาสูก่ าร
บริโภคและนาเข้าสูใ่ น
ระดับอุตสาหกรรม

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1,500,000

1,500,000

- กิจกรรมหลัก 1.2
พัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
พิษณุโลก

7,435,100

7,435,100

7,435,100

7,435,100

7,435,100

37,175,500

- กิจกรรมหลัก 1.3
ส่งเสริมและพัฒนา
การค้าการลงทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ

1

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
พิษณุโลก

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

150,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.4
ค่ายนักประดิษฐ์
หุน่ ยนต์และเครื่องมือกล

1

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดตาก

15,000,000

15,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
คาราวานอุตสาหกรรม
SMEs เศรษฐกิจดี
สูช่ ุมชน

1

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดตาก

2,000,000

2,000,000

- 107 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิง่ อานวยความสะดวก
851,207,420
1. โครงการพัฒนา
2/7
โครงข่ายคมนาคม
ระบบโลจิสติกส์และสิง่
อานวยความสะดวก
ให้มีความพร้อม

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

129,000,000 126,000,000

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

132,000,000

136,000,000

1,374,207,420

-กิจกรรมหลัก 1.1งาน
บูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ด้วยวิธี Pavement In
Place Recycling ทาง
หลวงหมายเลข 125
ตอน 0102 ระหว่าง
กม.7+000 – 30+000
เป็นช่วงๆ อ.เมือง จ.
สุโขทัย (65,000 ตร.ม)

1

แขวงทาง
หลวงสุโขทัย

50,000,000

50,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.2
บูรณะผิวจราจรเดิมที่
ชารุดเสียหายจากเดิม
ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต เป็นผิวทาง
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์
คอนกรีต

1

แขวงทาง
หลวงตากที่ 1
สานักงาน
ทางหลวงที่ 4
กรมทางหลวง

40,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.3
ก่อสร้างปรับปรุงถนน
ทางหลวงหมายเลข
1159 (ถนนกิตติขจร)

1

สานักงานโยธาธิ
การจังหวัดตาก
(สานักงาน
เทศบาลเมือง
ตาก)

26,650,000

26,650,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
ก่อสร้างเพิม่
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมาย 21 ตอนสักหลง ด่านภูดู่ ระหว่างกม.
286+700 - กม.
289+650
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

1

แขวงทาง
หลวงเพชร
บูรณณ์ที่ 1

75,000,000

75,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
ก่อสร้างเพิม่
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 12 ตอนน้า
ดุก-ห้วยซามะคาว
ระหว่าง กม. 366+425
- กม. 367+500 อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

1

แขวงทาง
หลวง
เพชรบูรณ์ที่ 1

50,000,000

50,000,000

- 108 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

- กิจกรรมหลัก 1.6
ก่อสร้างทางหลวง
พัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค
ทางหลวงหมายเลข 102
ตอนควบคุม 0102
ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง
ระหว่าง กม.16+325 18+085 ตาบลทุง่ ยัง้
อาเภอ ลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์

1

แขวงทาง
หลวง
อุตรดิตถ์ที่ 1

45,000,000

45,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.7
ก่อสร้างขยายผิวจราจร
เป็น 7/12 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 117
ตอนควบคุม 0502 น้า
ปาด - นาไพร กม.
358+000 - กม.
361+796 อาเภอฟาก
ท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
และช่องจราจรสาหรับ
รถบรรทุกช่วงขึน้ เนิน
ลาดชันพร้อมติดตัง้
อุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัยและระบบ
ระบายน้า

1

แขวงทาง
หลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

50,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.8
ก่อสร้างขยายผิวจราจร
เป็น 7/12 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 117
ตอนควบคุม 0502 น้า
ปาด - นาไพร กม.
344+700 - กม.
349+100 อาเภอฟาก
ท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์
อานวยความปลอดภัย
และระบบระบายน้า

1

แขวงทาง
หลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

50,000,000

- 109 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.9
ก่อสร้างขยายผิวจราจร
เป็น 7/12 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 117
ตอนควบคุม 0502 น้า
ปาด - นาไพร กม.
337+000 - กม.
343+435 อาเภอน้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์
อานวยความปลอดภัย
และระบบระบายน้า

1

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

50,000,000

กิจกรรมหลัก 1.10
ก่อสร้างขยายเป็น 4
ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 1045 ตอน
ควบคุม 0201 วังสีสูบ
- เขือ่ นสิริกิติ์ กม.
23+100 - กม.25+450
อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์ อานวยความ
ปลอดภัยและระบบ
ระบายน้า

1

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

50,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.11
ก่อสร้างขยายผิวจราจร
เป็น 7/12 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 117
ตอนควบคุม 0503
นาไพร – ม่วงเจ็ดต้น
ระหว่าง กม.387+200
– กม.390+200
อาเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัย

1

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

30,000,000

30,000,000

- 110 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

พ.ศ. 2566-2570

- กิจกรรมหลัก 1.12
ก่อสร้างเพิม่
ประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข
117 ตอน คลองเมม พญาแมน

1

แขวงทาง
หลวง
พิษณุโลกที่ 1

50,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.13
ปรับปรุงทางหลวงเพือ่
สนับสนุนการท่องเทีย่ ว
ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน วังทอง - เข็กน้อย
บริเวณ กม.276+600
(น้าตกแก่งซอง)

1

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)

23,500,000

23,500,000

-กิจกรรมหลัก 1.14
งานอานวยความ
ปลอดภัยเพือ่ ปูองกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนนเพือ่ สนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วทางหลวง
หมายเลข 12 ระหว่าง
กม.288 + 005 - กม.
290 + 246

1

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)

12,500,000

12,500,000

-กิจกรรมหลัก 1.15
งานอานวยความ
ปลอดภัยเพือ่ ปูองกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนนเพือ่ สนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน สาก
เหล็ก - กกไม้แดง

1

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)

5,000,000

5,000,000

15,000,000

250,000,000

25,000,000

- 111 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

20,000,000

20,000,000

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.16
งานอานวยความ
ปลอดภัยเพือ่ ปูองกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน เพือ่ สนับสนุน
การท่องเทีย่ วทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน
บ้านปุา - นาอิน งาน
อานวยความปลอดภัย
เพือ่ ปูองกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนเพือ่
สนับสนุน
การท่องเทีย่ วทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน สาก
เหล็ก - กกไม้แดง บ้านปุา

1

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)

-กิจกรรมหลัก 1.17
บูรณะโครงข่ายทาง
หลวงเชือ่ มโยงระหว่าง
ภาค ทางหลวงหมายเลข
11 ตอนบ้านปุา-นาอิน

1

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)

-กิจกรรมหลัก 1.18
จัดตัง้ อุทยานการเรียนรู้
การคมนาคมขนส่งแห่ง
อนาคต (Future
Mobility Park)

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

49,000,000

49,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.19
ระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ Intellingent
transport system
(ITS) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

1

ตารวจภูธร
ภาค 6

49,557,420

49,557,420

60,000,000

20,000,000

75,000,000

- 112 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

44,000,000

41,000,000

47,000,000

51,000,000

พ.ศ. 2566-2570

- กิจกรรมหลัก 1.20
ก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยาง AC แยกทาง
ทล.12-ทล.126 ต.บ้าน
คลอง,ต.พลายชุมพล อ.
เมือง จ.พิษณุโลก

1

แขวงทาง
หลวงชนบท
พิษณุโลก

43,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.21
ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามแม่นาน่
้ าน ม.4ม.5 ต.หัวรอ/ต.พลาย
ชุมพล อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
จานวน 1 แห่ง

1

แขวงทาง
หลวงชนบท
พิษณุโลก

40,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.22
ก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยาง AC แยก พล.
2043-ทล.117 ต.งิ้วงาม
,ต.บางระกา อ.เมือง,
อ.บางระกา จ.พิษณุโลก

1

แขวงทาง
หลวงชนบท
พิษณุโลก

47,000,000

47,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาตรฐานและยัง่ ยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ
แผนงานที่ 1 พัฒนาการท่องเทีย่ ว การประชุมและจัดนิทรรศการ
242,768,075
90,580,800 74,544,800
1. โครงการพัฒนาการ
2/5
ท่องเทีย่ ว การประชุม
และจัดนิทรรศการสู่
ระดับนานาชาติ
-กิจกรรมหลัก 1.1การ
พัฒนาการท่องเทีย่ วให้
ได้มาตรฐานและยัง่ ยืน
การประชุมวิชาการ
และจัดนิทรรศการและ
แสดงสินค้าด้าน
นวัตกรรมอาหารเพือ่
สุขภาพและความ
เป็นอยูท่ ดี่ ี

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

12,000,000

62,121,800

42,758,800

226,000,000

512,774,275

12,000,000

- 113 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.2
พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเทีย่ วอุทยาน
แห่งชาติ
แควน้อย

1

อุทยานแห่งชาติ
แควน้อย

3,800,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
ส่งเสริมการจัดงานไมซ์
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
พิษณุโลก

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
พิษณุโลก

7,758,800

7,758,800

7,758,800

7,758,800

7,758,800

38,794,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
ก่อสร้างเส้นทางเดิน –
วิง่ เขาฟูา ค่ายสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ

1

กองทัพภาคที่
3

7,996,000

-กิจกรรมหลัก 1.6
ก่อสร้างเส้นทางปัน่ เขา
ฟูา ค่ายสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ

1

กองทัพภาคที่
3

-กิจกรรมหลัก 1.7
พัฒนาสิง่ อานวยความ
สะดวกเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว ในอุทยาน
แห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง
จังหวัดเพชรบูรณ์

1

อุทยาน
แห่งชาติทงุ่
แสลงหลวง

6,994,000

6,994,000

-กิจกรรมหลัก 1.8
พัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ ว
ในอุทยานแห่งชาติทงุ่
แสลงหลวง จังหวัด
เพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติทงุ่
แสลงหลวง
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)

21,000,000

21,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.9
พัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ จาปีศรี
เมืองไทย ในอุทยาน
แห่งชาตินาหนาว
้
จังหวัดเพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)

5,500,000

5,500,000

3,800,000

7,996,000

46,932,000

31,786,000

19,363,000

98,081,000

- 114 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.10
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
จุดชมพระอาทิตย์ตก
(ถ้าผาหงษ์) ในอุทยาน
แห่งชาตินาหนาว
้
จังหวัดเพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)

10,000,000

10,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.11
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
จุดชมพระอาทิตย์ขนึ้ ภู
ค้อในอุทยานแห่งชาติ
น้าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 11
3. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พชื
4. จังหวัด
เพชรบูรณ์

5,000,000

5,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.12
พัฒนาสิง่ อานวยความ
สะดวกในอุทยาน
แห่งชาตินาหนาว
้
จังหวัดเพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)

836,000

836,000

-กิจกรรมหลัก 1.13
ก่อสร้างด่านเก็บ
ค่าบริการ 2 ช่องทาง
ในอุทยานแห่งชาตินา้
หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)
3. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ปุา และพันธุ์พชื
4. จังหวัด
เพชรบูรณ์

-กิจกรรมหลัก 1.14
พัฒนาแหล่งไม้
กลายเป็นหินสูก่ าร
ท่องเทีย่ วระดับโลก

1

กรมทรัพยากร
ธรณี สานัก
จัดการทรัพยากร
ปุาไม้ ที่ 4 ตาก
,สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
14 ตาก,
สานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก

-

110,883,275

890,000

890,000

110,883,275

- 115 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.15
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม:เทีย่ วชุมชน
ยลวิถีวัฒนธรรม กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 จังหวัด
พิษณุโลก,ตาก,สุโขทัย,
อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์)

1

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
พิษณุโลก,
สุโขทัย,ตาก,
อุตรดิตถ์,
เพชรบูรณ์)

16,000,000

16,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.16
พัฒนาและยกระดับ
การท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืนตามมาตรฐานสุด
ยอดแหล่งท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน
โลก (Green
Destinations Top
100)

1

1.สานักงาน
การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
2.สานักงาน
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
3.มหาวิทยาลัย
นเรศวร
4.สานักงาน
พืน้ ทีพ่ ิเศษ
(อพท..4)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.17
พัฒนาสนับสนุนให้กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 เป็นเมือง
สร้างสรรค์ของ
UNESCO บน
ฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง

1

1.สานักงาน
การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
2.สานักงาน
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
3.มหาวิทยาลัย
นเรศวร
4.สานักงาน
พืน้ ทีพ่ ิเศษ
(อพท.4)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

- 116 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

-กิจกรรมหลัก 1.18
ขับเคลือ่ นกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายเมืองแห่งการ
เรียนรู้ UNESCO
Global Network of
Learning Cites:GNLC)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

1

1.สานักงาน
การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
2.สานักงาน
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
3.มหาวิทยาลัย
นเรศวร
4.สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
5.สานักงาน
พืน้ ทีพ่ ิเศษ
(อพท.4)

พ.ศ. 2566

5,000,000

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

14,000,000 14,000,000

14,000,000

19,000,000

124,824,740

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
1. โครงการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีท่ นั สมัย
-กิจกรรมหลัก 1.1
การจัดทาชุดความรู้
เส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ (Wellness
Tourism) และ
สมุนไพรพืน้ ถิน่ กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

2/5

63,824,740

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

10,000,000

10,000,000

- 117 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.2
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วด้านมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

10,000,000

30,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
พิษณุโลก

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ภายในอุทยานแห่งชาติ
ภูหนิ ร่องกล้า

1

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า
และสานัก
บริหารพืน้ ที่
อนุรักษ์ที่ 11

19,486,000

19,486,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
พัฒนาแหล่ท่องเทีย่ ว
ภายในอุทยานแห่งชาติ
น้าตกชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

1

อุทยาน
แห่งชาติภหู นิ
ร่องกล้า และ
สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11

6,725,740

6,725,740

-กิจกรรมหลัก 1.6
เปิดประตูเส้นทาง
ท่องเทีย่ ว 4 มรดกโลก

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

35,000,000

- 118 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.7
ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วตามเส้นทาง
LIMEC และ EWEC
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
อุตรดิตถ์

6,613,000

6,613,000

-กิจกรรมหลัก 1.8
การพัฒนาพืน้ ที่
สร้างสรรค์ริมคลองแม่
ราพันรองรับการ
ท่องเทีย่ วสุโขทัยเมือง
สร้างสรรค์แห่งศาสตร์
และศิลปะหัตถกรรม
พืน้ บ้าน

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

7,000,000

7,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรสอดคล้องกับการตลาดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1 พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. โครงการพัฒนาการ
เกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตการเกษตร

-กิจกรรมหลัก 1.1
พัฒนาภาคเหนือ
ตอนล่างให้เป็น
ศูนย์กลางเกษตรและ
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
ของประเทศ และ
พัฒนาพิษณุโลกให้เป็น
“เมืองแห่งอาหารเพือ่
การบาบัดและเพือ่
สุขภาพ”ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ในทุกระดับจากผลิตผล
ทางการเกษตร สมุนไพร

150,401,305

2/3

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

22,000,000

6,910,000

6,910,000

6,910,000

6,910,000

178,041,305

22,000,000

- 119 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.2
พัฒนา Platform การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
ภาคการเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

10,000,000

10,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบการจัด
การเกษตรแบบครบ
วงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

26,000,000

26,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรกลุม่ ผูป้ ลูก
มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง
เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานความ
ปลอดภัยสินค้าเกษตร
และอาหารในจังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัด
สุโขทัย

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

2,450,000

2,450,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรด้วยการสร้าง
องค์ความรู้และส่งเสริม
การเข้าสูม่ าตรฐาน
เกษตรปลอดภัยใน
จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดสุโขทัย

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

1,970,000

1,970,000

- 120 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.6
การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพด้วย
เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ด้านการเกษตร
และอาหารแบบบูรณา
การครบวงจร เพือ่
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนา 2019

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

7,545,700

7,545,700

-กิจกรรมหลัก 1.7
ส่งเสริมเกษตรแปรรูป
บนพืน้ ทีส่ ูง ในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนล่าง 1

1

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
พิษณุโลก

6,910,000

-กิจกรรมหลัก 1.8การ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรเพือ่ เพิม่ มูลค่า
สินค้าเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์และกลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์

70,000,000

70,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.9เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
ไม้ผลเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม (ถ่านชีวภาพ)

1

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์

3,525,605

3,525,605

6,910,000

6,910,000

6,910,000

6,910,000

34,550,000

- 121 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมิศาสตร์
1. โครงการส่งเสริม
2/3
34,301,700
การแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
และยกระดับสูก่ ารขึน้
ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมิศาสตร์

พ.ศ. 2567

-

พ.ศ. 2568

38,158,908

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-

-

72,460,608

-กิจกรรมหลัก 1.1
ส่งเสริมและยกระดับ
สินค้าสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมิศาสตร์ (GI) กลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
พิษณุโลก

4,800,000

4,800,000

-กิจกรรมหลัก 1.2
การยกระดับผลผลิต
ทางการเกษตร และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้าด้วยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีทที่ ันสมัย
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ใน
เชิงพาณิชย์จังหวัด
พิษณุโลกและสุโขทัย

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

1,400,000

1,400,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
การผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลไม้
และพืชสมุนไพรเพือ่
การแข่งขันเชิงพาณิชย์

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

550,000

550,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
การแปรรูปสินค้า
เกษตรและขึน้ ทะเบียน
เป็นสิง่ บ่งชีท้ างภูมิศาสตร์

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

10,000,000

10,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
เสริมสร้างสมรรถนะ
แรงงานภาคการเกษตร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1

สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สุโขทัย / สภา
อุตสาหกรรม
จังหวัดสุโขทัย

17,551,700

17,551,700

- 122 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

-กิจกรรมหลัก 1.6
ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่
มูลค่าและยกระดับสู่
การขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

1

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เพชรบูรณ์

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

38,158,908

พ.ศ. 2566-2570

38,158,908

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลือ่ นกลุม่ จังหวัด
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการ
ขับเคลือ่ นกลุม่ จังหวัด
ให้บรรลุเป้าหมาย

3/11

53,075,000

1,008,300

1,008,300

1,008,300

1,008,300

57,108,200

1,008,300

1,008,300

1,008,300

1,008,300

5,041,500

-กิจกรรมหลัก 1.1
โครงการเวทีวิชาการ
เสริมภูมิคมุ้ กันทาง
กฎหมายอย่างบูรณา
การเพือ่ ปูองกันปัญหา
อย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีก่ ลุม่
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

สานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
พิษณุโลก

1,008,300

-กิจกรรมหลัก 1.2
พัฒนาศักยภาพอุปทาน
ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมไมซ์เพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจใน
กลุม่ จังหวัด

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

7,000,000

7,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
ภาคเหนือตอนล่างเป็น
ศูนย์กลางในการฝึก
อาชีพใหม่“นักพัฒนา
อาหารเพือ่ การบาบัด”
สูต่ ลาดแรงงาน ด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารในทุกระดับจาก
ผลิตผลทางการเกษตร
สมุนไพร

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

9,000,000

9,000,000

- 123 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.4
พัฒนาผูด้ ้อยโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริม
สร้างอาชีพอย่างยัง่ ยืน
กับทุกวัย

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

5,000,000

5,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
พัฒนาศักยภาพการผลิต
การบริการ และพัฒนา
กาลังคนเพือ่ การรองรับ
การท่องเทีย่ ว

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

5,000,000

5,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.6
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผูส้ ูงอายุเพือ่ สร้างอาชีพ
รายได้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภมู ิปัญญา
ผูส้ ูงอายุ สูก่ ารเป็น
ผูส้ ูงอายุทมี่ ีศักยภาพ
(Active Aging)

1

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัด
อุตรดิตถ์

2,000,000

2,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.7
พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพือ่
รองรับการขับเคลือ่ น
กลุม่ จังหวัดให้บรรลุ
เปูาหมาย

1

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัด
สุโขทัย

20,000,000

20,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.8
พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพือ่
รองรับการขับเคลือ่ น
กลุม่ จังหวัดให้บรรลุ
เปูาหมาย

1

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์

4,066,700

4,066,700

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้ทวั่ ถึง
1. โครงการส่งเสริม
3/13
การบริการสาธารณสุข
ให้ทวั่ ถึงเพื่อสุขภาพดี
ถ้วนหน้าของประชาชน
-กิจกรรมหลัก 1.1
พัฒนาเมืองสมุนไพรน่า
อยู่

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

505,106,080

6,000,000

338,000,000

660,000,000

660,000,000

-

2,163,106,080

6,000,000

- 124 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

660,000,000

660,000,000

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.2
พัฒนาระบบฟืน้ ฟู
สุขภาพและท่องเทีย่ ว
ผูส้ ูงอายุแบบครบวงจร
เพือ่ คุณภาพชีวิตและ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

200,000,000

300,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
จัดตัง้ ศูนย์กลางการ
รักษาทางทันตกรรมขัน้
สูงครบวงจร (Dental
Hub) ภาคเหนือตอนล่าง

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

50,000,000

30,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
ยกระดับขีด
ความสามารถและทักษะ
เฉพาะทางทันตกรรม
ของนิสิต/นักศึกษา
ทันตแพทย์ และ
บุคลากรทางทันต
สาธารณสุข ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ด้วย
ปฏิบัติการเสมือนจริง
อัจฉริยะทางทันตกรรม
และห้องเรียนอัจฉริยะ
(Dental simulation
intelligence
laboratory and
Smart class room)

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

70,000,000

70,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
หน่วยทันตกรรม
พระราชทาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1,000,000

1,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.6
พัฒนาต้นแบบการ
บริหารจัดการ
โรงพยาบาลทันตกรรม
สูบ่ ริการทันตกรรมวิถี
ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี
ทันตกรรมทางไกล

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

450,000

450,000

1,820,000,000

80,000,000

- 125 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.7
พัฒนาระบบบริการทัน
ตกรรมทางไกล
(Tele-dentistry) เพือ่
เสริมสร้างสุขภาวะทีด่ ี
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

15,000,000

15,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.8
พัฒนาศักยภาพแกนนา
ชุมชนเพือ่ ควบคุมและ
ปูองกันโรคอุบัติใหม่
โรคอุบัติซ้าสาหรับ
ประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง1

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

10,000,000

10,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.9
พัฒนาภาคเหนือ
ตอนล่างให้เป็นชุมชน
อัจฉริยะด้านสุขภาพ
(Smart Community
in health) ด้วยการใช้
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพือ่ สุขภาพ
เป็นฐานผ่านเยาวชน

1

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

5,500,000

5,500,000

-กิจกรรมหลัก 1.10
พัฒนาศักยภาพการผลิต
การบริการและพัฒนา
กาลังคนเพือ่ การรองรับ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

2,500,000

2,500,000

-กิจกรรมหลัก 1.11
พัฒนาศักยภาพการ
เป็นศูนย์กลางด้านการ
บริการสุขภาพ แพทย์
แผนไทย ความงามและ
สมุนไพร ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

1

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
พิษณุโลก

144,656,080

8,000,000

152,656,080

- 126 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. โครงการเพิ่ม
5/6
99,114,220 21,300,000
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

21,300,000

21,300,000

21,300,000

พ.ศ. 2566-2570

184,314,220

-กิจกรรมหลัก 1.1
การขยายผลโรงต้นแบบ
โรงผลิตปุย๋ หมักเติม
อากาศขนาดเล็ก
เคลือ่ นย้ายได้เพือ่ สร้าง
มูลค่าวัสดุทเี่ หลือจาก
การเกษตรในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนล่าง 1

1

สานักวิจัย
และ
พัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 2

868,600

868,600

-กิจกรรมหลัก 1.2
การจัดการปัญหา
สิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
อนุรักษ์การท่องเทีย่ ว
กลุม่ ท่องเทีย่ วมรดกโลก
ภาคเหนือตอนล่าง 1

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

10,000,000

10,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.3
การจัดการ PM 2.5
ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
สาหรับเมืองพิษณุโลก

1

วิทยาลัย
พลังงาน
ทดแทนและ
สมาร์ตกริต
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

50,000,000

50,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.4
โครงการขุดเจาะน้า
บาดาลพร้อมติดตัง้
ระบบสูบน้าพลัง
แสงอาทิตย์ อุทยาน
แห่งชาตินาหนาว
้
จังหวัดเพชรบูรณ์

1

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)
3. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ปุา และพันธุ์พชื
4. จังหวัด
เพชรบูรณ์

4,620,000

4,620,000

-กิจกรรมหลัก 1.5
ก่อสร้างโรงกาจัดขยะ
เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาค้อ

1

เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาเขาค้อ สานัก
บริหารพืน้ ที่
อนุรักษ์ที่ 11

2,450,120

2,450,120

- 127 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

-กิจกรรมหลัก 1.6
ปลูกพืชอาหารสัตว์โดย
เมล็ด ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาภูผาแดง

1

เขตรักษาพัน
สัตว์ปุาภูผาแดง
จังหวัด
เพชรบูรณ์

-กิจกรรมหลัก 1.7
ปรับปรุงทุง่ หญ้าสาหรับ
สัตว์ปุา

1

-กิจกรรมหลัก 1.8
โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟปุา

1

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

1,000,000

1,000,000

เขตรักษา
พันธุส์ ัตว์ปุา
ตะเบาะ-ห้วย
ใหญ่จังหวัด
เพชรบูรณ์

175,500

175,500

สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
จังหวัดใน
กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

30,000,000

แผนงานที่ 2 พัฒนาแหล่งน้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
1. โครงการพัฒนา
5/19
37,050,000
แหล่งน้าให้ใช้
ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ

21,300,000

-

21,300,000

-

21,300,000

-

21,300,000

-

115,200,000

37,050,000

-กิจกรรมหลัก 1.1
การบริหารจัดการน้า
ด้วยฝายชะลอความชุม่
ชืน้ (ดินซีเมนต์)

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

1,950,000

1,950,000

-กิจกรรมหลัก 1.2
พัฒนาแหล่งน้าให้ใช้
ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ (พัฒนา
แบบจาลองการจัดการ
น้าสืบเนือ่ งจาก
โครงการแก้มลิง ด้วย
ระบบสูบน้ากลับเพือ่
แก้ปัญหาวิกฤตินาท่
้ วมแล้งซ้าซากแก่เกษตรกร
และชุมชน บริเวณลุม่
แม่นายม
้ จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดพิษณุโลก)

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

2,700,000

2,700,000

- 128 หน่วย : บาท

บัญชีรายการชุดโครงการสาคัญ
แผนงาน/โครงการ
สาคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/
แผนแม่บทฯ
(Y) (7)

งบประมาณดาเนินการ (10)

แหล่ง งปม.
หน่วย
(8)
ดาเนินการ (9)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2569

พ.ศ. 2570

พ.ศ. 2566-2570

-กิจกรรมหลัก 1.3
ก่อสร้างท่อส่งน้าและ
อาคารประกอบ เพือ่
กระจายน้าจากท่อสาย
หลักของระบบส่งน้าอ่าง
เก็บน้าห้วยน้ารี อัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ

โครงการ
ชลประทาน
อุตรดิตถ์

30,000,000

30,000,000

-กิจกรรมหลัก 1.4 ขุด
ลอกแหล่งน้าเพือ่ สัตว์ปุา
และสนับสนุนการ
ปูองกันไฟปุา ในเขต
อุทยานแห่งชาตินา้
หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

1. อุทยาน
แห่งชาติน้าหนาว
2. สานักบริหาร
พืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่
11 (พิษณุโลก)
3. กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์
ปุา และพันธุ์พชื
4. จังหวัด
เพชรบูรณ์

2,400,000

2,400,000

รวมทัง้ สิน้

2,092,783,640

638,234,200

979,357,108

934,775,200

264,412,200

4,909,562,348
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