กรอบแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 2561 – 2565 : (1) เมืองบริการสี่แยกอินโดจีนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
1. ร้อยละของโครงข่ายและเส้นทางคมนาคม
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนONET
1. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว 1. การเพิ่มขึ้นของจานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ 1. ร้อยละของรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน
SMEs และ Startup เพิ่มขึ้น
ขนส่งได้รับการยกระดับให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
เกษตรอินทรีย์
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 2. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ฟื้นฟู
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแปลงเกษตรที่ผ่าน
อายุ 15 – 59 ปี ที่เพิ่มขึ้น
ที่เพิ่มขึ้น
2. สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
2. ร้อยละของความพึงพอใจในโครงสร้าง
การรับรอง GAP
3. ร้อยละของอัตราการว่างงานที่ลดลง
3. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาคการ
พื้นที่รับประโยชน์
ภาคอุตสาหกรรม
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และขนส่งมวลชน
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการทาเกษตรแปลงใหญ่ 4. ร้อยละของค่าใช้จ่ายสาหรับสุขภาพ
ผลิตสินค้าและการบริการ
3. ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ 3. จานวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา
3. ระดับความสาเร็จการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
4. ร้อยละของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า อย่างถูกต้องและนากลับมาใช้ประโยชน์
ลดลง
ด้านการมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
การพัฒนาเมืองในทุกมิติ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตร
OTOP ที่เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ
5. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อ
4. จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
และวิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน 5. ร้อยละของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
บุคลากรด้านการเกษตร และเกษตรอัจฉริยะ 6.ร้อยละของคดีอาชญากรรมและคดียา
ของชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้าน
6. ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง
6. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาตลาด
การท่องเที่ยว
เสพติดลดลง
เพิ่มขึ้น
7.ร้อยละของน้าเสียที่ได้รับการจัดการอย่าง
สินค้าที่มีคุณภาพ
7. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากและการ
ถูกต้องและคุณภาพน้าในแหล่งน้าอยู่ใน
บาดเจ็บทางถนนลดลง
เกณฑ์ดี
8. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ
และสาธารณภัย
(3) ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาค
2. พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย 3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ5. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ 6. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ โครงการขนาดใหญ่ (Big Rock)
การเกษตร การผลิตสินค้าและบริการ
อย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และบริการ ให้มีคุณภาพโดย
และสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้า ขยะมูล
ด้านการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม ภาคการ
ของภูมิภาค และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โครงการริเริ่มของจังหวัด (Flagship
บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงอย่าง
และสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ฝอย/น้าเสีย และพลังงาน อย่างเป็นระบบ
ผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่ง
จังหวัดโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูล Project)
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และทรัพย์สิน และน้อมนาศาสตร์
ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE
และเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบ
พระราชามาสู่การปฏิบัติ การเพิ่ม
CITY) ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
โลจิสติกส์
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่มี
กลางและขนาดย่อม (SMEs) บนฐานเศรษฐกิจ
ธรรมาภิบาล และการพัฒนาจังหวัดสู่
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
สากลและขยายความร่วมมือความสัมพันธ์
กับต่างประเทศ
(4) วัตถุประสงค์
ผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจังหวัด
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุล 1. พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart
บริการมีมาตรฐานและปลอดภัย ก่อให้เกิด
พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง
และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประชุม
City) เมืองสร้างสรรค์ (Creative city) และ
มูลค่าเพิ่ม ตรงต่อความต้องการของตลาด
สังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน
จากการท่องเที่ยว
และการจัดนิทรรศการ MICE)
(
บนฐานเศรษฐกิจ เมืองนวัตกรรม (Innovative City)
และมีการสถาปนาขยายความร่วมมือกับ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง
2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงและครอบคลุม
ประเทศที่มีศักยภาพ
ทุกพื้นที่และต้นทุนทางด้านโลจิสกส์
ติ ลดลง
(5) แนวทางการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และกระบวนการ 1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการจัดการ
1. สร้างจิตนึกและการมีส่วนร่วมกับภาคีทุก 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ใน
1. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็น เมืองอัจฉริยะ
ผลิตและแปรรูป
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะและน้า
ธุรกิจแบบ Startup
(Smart City) เมืองสร้างสรรค์(Creative city)
2. พัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าที่มีคุณภาพ ศักยภาพทุนมนุษย์ผ่านกระบวนการทาง
2. ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ
เสีย
2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ /OTOP/ SME/
และเมืองนวัตกรรม (Innovative City)
และสร้างมูลค่าสูง
การศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดการ
Start up
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เอื้อและรองรับต่อ
และความมั่นคงของมนุษย์
ท่องเที่ยวชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คืนความ 3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเส้นทาง MICE
การเป็นเมืองบริการ
3.. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพสู่ความเป็น 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาหรับรองรับการ อุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและการจัด
เมืองบริการที่ยั่งยืน
ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ นิทรรศการ
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 4. ส่งเสริมการประชุมและการจัด
พลังงานทดแทน
ทรัพย์สิน
นิทรรศการ
5.น้อมนาศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดาริ
มาสู่การปฏิบัติ
6. การสถาปนาหรือกระชับความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (SISTER CITY)
7.การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐในการให้บริการประชาชน อย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้

-21. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
คมนาคมเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการผลิต
สินค้าและบริการ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน
สังคม และคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม
ในทุกช่วงวัย
2. สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยสู่การเป็นเมืองบริการบนฐาน
การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3. การพัฒนาระบบสาธารณสุข และ
การศึกษา
4. การน้อมนาศาสตร์พระราชาและแนว
พระราชดาริมาสู่การปฏิบัติ
5. การพัฒนาเมืองสู่สากลและขยาย
ความสัมพันธ์กับประเทศศักยภาพ

งบกระทรวง/กรม/ภาค (Function/
Agenda)
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐาน และตลาดภาค
การเกษตร
3. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยทั้ง
ระบบ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูป
สินค้าการเกษตร
5. โครงการศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร
6. โครงการพัฒนาสัตว์แปรรูปแบบครบวงจร
งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Areas)
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงข่ายคมนาคมด้านการเกษตร
2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
3. โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
พัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตร มาตรฐาน
การผลิต และระบบการผลิต
4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาตลาดที่มี
คุณภาพ
5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดพืช
สมุนไพร

1. โครงการพัฒนาระบบการบริการด้าน
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การศึกษาภาคเหนือตอนล่าEducation
ง(
Hub) โครงข่ายคมนาคมด้านการท่องเที่ยว
2. โครงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ
ภาคเหนือตอนล่างMedi
( cal Hub)
คุณภาพ มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยว
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมเมืองสมุนไพร 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
4. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและท่องเที่ยว
ความสุขของประชาชน และการอานวยความเป็4.
น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ธรรมของประชาชน
จังหวัดพิษณุโลก"
5.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลัง
6.โครงการสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน
ทรัพย์สินในการรับมือกับภัยพิบัติ อุบัติภัยและ
สาธารณภัย

งบ อปท. และอื่นๆ (Local & Other)
1 โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย

1. โครงการพัฒนาสังคม สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนา
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
2. โครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
คนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและทั่วถึง ผ่าน
กระบวนการทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยและ
กลุ่มผู้สูงอายุ
4. ส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
5. โครงการการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ และสาธารณภัย
6. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
จังหวัดพิษณุโลก และขยายความร่วมมือ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
-

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย
คมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานการท่องเที่ยว
สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

(6) แผนงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้า การ
จัดการขยะ/น้าเสีย และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสานึก ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(7) โครงการ
1. โครงการพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้า
แบบบูรณาการ
3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
น้าเสีย
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่แบบ
Startup
2. สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
รวมถึงองค์ประกอบทางการตลาดของสินค้า
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ทั้งในส่วน
ของเอกชนและชุมชน)
4. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเส้นทาง MICE
เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและการจัด
นิทรรศการ

1. พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาเมือง และ
สนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม(Smart
Environment) ของเมืองและชนบท
2. พัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนส่งอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน

1. โครงการสนับสนุนการประชุมระดับประเทศ
และต่างประเทศ (MICE)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน และตลาดด้านการค้าการลงทุน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทยผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เพื่อ
รองรับตลาดแรงงานอาเซียน (AEC)

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบก
จังหวัดพิษณุโลก
2. โครงการส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และ
การลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
3. โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมและ
ออกแบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน
พิษณุโลก

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมด้านการท่องเที่ยว
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
บริการการอานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยว
4. โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้า
แบบบูรณาการ
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
น้าเสีย
3. โครงการพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
จิตสานึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทน
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
ภายในจังหวัดพิษณุโลก
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ(ใน
ภาคเอกชนและชุมชน)
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
4. โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม

1.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคม เพื่อการพัฒนาเมือง
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาเมือง
3. โครงการสนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม
(Smart Environment) ของเมืองและชนบท
4. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนส่ง
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
พิษณุโลก

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าและระบบส่งน้า
เพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภค
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันอุทกภัย
3. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

-

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายการ
คมนาคมทางบก จังหวัดพิษณุโลก

(Big Rock)
1. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน
สายกรุงเทพ – เชียงใหม่ (ระยะแรก
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก)
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่า
อากาศยานพิษณุโลก
3.โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
จังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub)
Flagship
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
พิษณุโลก
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
น้าเสีย
3.โครงการสนับสนุนการประชุม
ระดับประเทศและต่างประเทศ (MICE)
4. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart
City)
5. โครงการเมืองสมุนไพร

