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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดพิจิตร 

1. ข้อมูลพืน้ฐานทางกายภาพ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ความเปน็มา

ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม
เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ 
หรือ "พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองท่ีให้กําเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต 
คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์ 

จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหน่ึงของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็น   
ราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่งแม่น้ํา
น่านในปี พ.ศ.1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอันเป็น
เขตจังหวัดพิจิตร อยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือ ในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณน้ีเป็นบริเวณท่ีลํานํ้ายมและ 
ลําน้ําน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พื้นดินจังหวัดพิจิตรเป็นดิน
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนท่ีเกิดจากนํ้าท่วมทับถมทุกปี และมีปลาชุกชุม 

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปล่ียนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์และ
แบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความสําคัญทางทหารและ 
การปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์คํากลอนเรื่อง "ไกรทอง"  
โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งกําเนิดของเร่ืองราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งนํ้ามากมายและมีจระเข้ 
ชุกชุมน่ันเอง ในปี พ.ศ.2435 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้นํารูปแบบการปกครองระบบเทศภิบาลมาใช้และ 
ได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรก ประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก 
เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร 

2)  ด้านกายภาพ
2.1) ที่ต้ัง
      จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 45 

ลิปดาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดากับ 16 องศาลิปดาเหนือ มีพ้ืนที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 2,831,333  ไร่ มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ําน่าน แม่น้ํายม และแม่น้ําพิจิตร อยู่ห่าง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นมาทางเหนือ ระยะทางประมาณ 347 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 

ด้านทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้านทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงอาณาเขตจังหวัดพิจิตร 

               2.2) สภาพภูมิประเทศ 
  ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะทิศตะวันออกเป็นที่ลาดเชิงเขา      
ทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ต่ํากว่าจังหวัดกําแพงเพชรประมาณ 20 เมตร มีแม่น้ํา 3 สาย ที่ไหลจากทิศเหนือลงสู่   
ทิศใต้ คือ แม่น้ํายม แม่น้ําน่าน และแมน่้ําพิจิตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงสูง เน่ืองจากตะกอนที่น้ําพัดมาทับถมเหมาะแก่การทํานา และปลูกพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกเบิกเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจและจากการที่ตอนกลาง
ของจังหวัดพิจิตรมีแม่นํ้าไหลผ่านถึง 3 สาย ดังกล่าว จึงทําเกิดปัญหานํ้าท่วมเป็นประจําในช่วงที่น้ําเหนือไหลหลาก 
และปัญหาน้ําป่าที่ไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก 
      2.3) สภาพภูมิอากาศ 

     สภาพอากาศโดยท่ัวไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว จากอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 
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  2.4) การปกครอง 
        จังหวัดพิจิตร แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นอําเภอ 12 อําเภอ 88 ตําบล 897 หมู่บ้าน 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แห่ง 
เทศบาลตําบล จํานวน 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 72 แห่ง รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดพิจิตร 

ลําดับ 
ที่ อําเภอ พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
จากอําเภอ 
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

จํานวน 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล 
ตําบล หมู่บ้าน ตําบล อบต. 

1 เมืองพิจิตร 915.290 1 134 16 14 1 4 
2 ตะพานหิน 468.930 28 97 13 10 1 1 
3 โพทะเล 482.122 66 97 11 9 - 4 
4 บางมูลนาก 377.738 50 78 10 6 1 4 
5 โพธ์ิประทับช้าง 378.561 23 99 7 5 - 2 
6 ทับคล้อ 378.287 44 56 4 4 - 2 
7 สามง่าม 338.083 18 80 5 4 - 3 
8 วังทรายพูน 259.501 31 57 4 3 - 2 
9 สากเหล็ก 193.000 20 44 5 5 - 1 
10 วชิรบารมี 259.300 26 50 4 4 - - 
11 ดงเจริญ 243.100 78 55 5 4 - 2 
12 บึงนาราง 450.610 86 50 4 4 - - 

รวม 4,744.522 - 897 88 72 3 25 
ท่ีมา: กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
  2.5) ประชากร 
     ประชากรของจังหวัดพิจิตร ณ เดือนธันวาคม 2561 มีทั้งสิ้น จํานวน 539,374 คน แยกเป็นชาย 
จํานวน 263,481 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85 ของประชากรทั้งหมด เป็นหญิง 275,893 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
51.15 ของประชากรท้ังหมด ความหนาแน่นของประชากร 113.684 คน ต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรช่วง
อายุ น้อยกว่า ๑ ปี - ๕๙ ปี มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง สําหรับประชากรช่วงอายุ 60 ปี ถึงมากกว่า 100 ปี โดยปี 
พ.ศ. 2559 จํานวน 97,997 คน ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 101,802 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 3,805 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.88  ปี พ.ศ. 2561 จํานวน 105,266 คน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2560 จํานวน 3,464 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.40 ในภาพรวมประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองรายละเอียดตามตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดพิจิตร 

ที่ อําเภอ พื้นท่ี 
(ตร.กม.) ชาย หญิง รวม จํานวน

บ้าน 

ความ
หนาแน่น 

ของประชากร 
(ต่อ ตร.กม.) 

1. เมืองพิจิตร  915.290  52,719 56,404 109,123 42,700 119.222 
2. วังทรายพูน  259.501  12,205 12,430 24,635 7,998 94.932 
3. โพธิ์ประทับช้าง  378.561  21,739 22,489 44,228 14,626 116.832 
4. ตะพานหิน  468.930  32,284 34,420 66,704 23,946 142.247 
5. บางมูลนาก  377.738  22,055 23,529 45,584 18,098 120.676 
6. โพทะเล  482.122  29,217 30,398 59,615 19,717 123.651 
7. สามง่าม  338.083  20,837 21,448 42,285 14,620 125.073 
8. ทับคลอ้  378.287  21,348 22,284 43,632 15,831 115.341 
9. สากเหล็ก  193.000  11,645 11,967 23,612 8,246 122.342 
10. บึงนาราง  450.610  14,190 14,645 28,835 10,412 63.991 
11. ดงเจริญ  243.100  9,766 10,056 19,822 6,868 81.538 
12. วชิรบารม ี 259.300  15,476 15,823 31,299 10,534 120.706 

รวม 4,744.522  263,481 275,893 539,374 193,596 113.684 

ท่ีมา: กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2561 

ช่วงอายุ ปี 2559 (คน) ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) 
น้อยกว่า 1 ปี – 15 ปี 94,037 92,233 90,148 

16 ปี – 59 ปี 346,603 343,012 339,134 
60 ปี - มากกว่า 100 ปี 97,997 101,802 105,266 

รวม 538,637 537,047 534,548 
 
 2.6) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

      ลักษณะดิน จากการสํารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปลักษณะดินที่พบใน 4 ลักษณะ คือ 
1) ที่ราบลุ่มแม่น้ําเกิดจากการทับถมของตะกอนจากลํานํ้าน่านและแม่น้ํายม 
2) เนินตะกอนรูปพัดเกิดจากกระแสนํ้าไหลลงมาจากเขาพัดเอาตะกอนต่างๆ มาด้วยเมื่อ

ไหลผ่าน ท่ีราบความเร็วการไหลก็ลดลงจึงทําให้มีการตกตะกอนในลักษณะรูปร่างคล้ายพัดพบมากทางด้าน
ตะวันออกของจังหวัดมีความสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ําเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และผลไม้ 

3) พื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนซึ่งเป็นขบวนการปรับพ้ืนที่ของสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นมีความ
ลาดชัน 2- 8%เป็นดินท่ีเกิดจากหินเป็นแอนดีไวท์หินควอทไซด์และหินดานลักษณะดินมีการระบายนํ้าดี 
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4) ภูเขามีลักษณะเป็นภูเขาโดดของหินแอนดีไซท์สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 35% พ้ืนที่ 
ไม่เหมาะแก่การเกษตร 
          การใช้ที่ดิน ลักษณะของดินในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นดินที่มีการกําเนิดจากตะกอนนํ้าพา
บริเวณที่ราบนํ้าท่วม สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ําค่อนข้างเลว การไหลบ่าของนํ้าบน
ดินช้ํา การซึมผ่านได้ของน้ําช้า พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว อาจใช้ปลูกพืชไร่ เช่น 
ข้าวโพด ถั่วหรือพืชผัก ก่อนหรือหลังปลูกข้าว ลักษณะการใช้ที่ดินในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ทั้งหมด 
2,831,883 ไร่ โดยมีการใช้ประโยชน์ และการถือครองที่ดิน ซึ่งลักษณะการถือครองที่ดิน ดังตารางท่ี 4 - 5 
    
ตารางท่ี 4 การใชท้ี่ดินและการถือครองทีด่นิของจังหวัดพจิิตร ปี 2559 – 2560 

ปี 

เนื้อที่
ทั้งหมด 

(ไร่) 

เนื้อท่ีป่า
ไม้ (ไร่) 

เนื้อทีถ่ือ
ครองทาง
การเกษตร 

(ไร่) 

จํานวน
ฟาร์ม  
(ไร่/

ครัวเรือน) 

ขนาดฟาร์ม  
(ไร่/

ครวัเรือน) 

ใช้ประโยชน์
ทาง

การเกษตร
อ่ืนๆ (ไร่) 

เนื้อทีน่อก
การเกษตร 

(ไร่) 

2559 2,831,883 8,399 1,251,523 - - 2,036,392 787,092 

2560 2,831,883 7,715 2,036,775 56,321 40.44 59,852 787,392 

ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 
 
ตารางท่ี 5 ลักษณะการถอืครองทีด่ินทางการเกษตรของจงัหวัดพิจิตร ปี 2559 – 2560 

ปี 
เน้ือที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

เน้ือท่ีของตนเอง เน้ือท่ีของคนอ่ืน 

ของตนเอง จํานอง/ขาย
ฝากผู้อื่น 

รวม เช่าผู้อื่น รับจํานอง/รับ
ขายฝาก/ได้ทํา

ฟรี 

รวม 

2559 1,251,523 424,522 212,394 636,916 897,543 200,916 1,098,459 

2560 2,036,775 424,150 511,862 936,012 898,853 415,851 1,314,704 

ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 
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 2. พ้ืนทีก่ารเกษตร   
 จังหวัดพิจิตร แบ่งพ้ืนที่ทางการเกษตรออกเป็น 3 ประเภท คือ พื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก 
โดยมีผลผลิตและมูลค่าการผลิต รายละเอียดปรากฏดังตาราง 6 - 9 
 
   ตารางท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเก่ียว ปี 2559 - 2561 

ประเภท 
เนื้อทีเ่พาะปลกู (ไร่) เนื้อทีเ่กบ็เกี่ยว (ไร่) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
นาปี 1,528,785 1,513,184 1,724,935 1,489,522 1,419,360 1,723,929 
นาปรัง 604,801 636,507 611,137 574,270 635,925 611,137 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลผลิต และมูลค่าการผลิตพืชไร่ ปี 2559 – 2561 

ประเภท ผลผลิต (ตัน) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

นาปี 919,785 876,596 933,123 6,937.94 6,441.23 7,005.89 

นาปรัง 197,004 423,604 475,533 1,486.00 3,112.64 3,570.30 

ท่ีมา : ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
หมายเหตุ :  1. ปี 2559 - 2560 ข้อมูลสถิติ ปี 2561 ข้อมูลเบ้ืองต้น ปี 2562 ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2562 
 2.  ปี 2562 ราคา ณ ไร่นา เฉล่ียเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2562   
               3.  ราคา ณ ไร่นา เป็นข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลผลิต และมูลค่าการผลิตพืชสวน ปี 2559 – 2562 

ประเภท 
ผลผลิต (ตัน) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยางพารา 113 147 257 5.31 8.83 11.01 

ปาล์มนํ้ามัน 261 361 393 1.35 1.31 1.06 

มะพร้าว 50 49 52 0.57 0.66 0.36 

ส้มเขียวหวาน 9,484 9,626 9,893 442.62 329.59 156.51 

มะนาว 10,743 10,992 11,240    416.18     234.35     309.77  

ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลผลิต และมูลค่าการผลิตพืชผัก ปี 2559 – 2561 

ประเภท 
ผลผลิต (ตัน) มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ข้าวโพดหวาน 1,964 1,898 1,734 15.14 15.32 22.58 

ข้าวโพดฝักอ่อน 506 551 417 1.80 2.69 2.10 

ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
  3.) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1) ระบบขนส่งทางถนน 
           (1) เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32       
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1118 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – 
อําเภอชุมแสง – อําเภอบางมูลนาก – อําเภอตะพานหิน – จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร 
                  (2) เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32        
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางอําเภอ
ตากฟ้า – เขาทราย อําเภอทับคล้อ – อําเภอสากเหล็ก – แยกเข้าสู่จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข 111  
รวมระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร 
                  (3) เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32       
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางอําเภอ
ตากฟ้า – เขาทราย อําเภอทับคล้อ – แยกเข้าอําเภอตะพานหินตามทางหลวงหมายเลข 113 เข้าสู่จังหวัดพิจิตร 
ตามทางหลวงหมายเลข 113 รวมระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร 
                  (4) เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32       
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – 
พิษณุโลก ถึงอําเภอวชิรบารมี – แยกเข้าอําเภอสามง่าม ตามทางหลวงหมายเลข 115 เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวม
ระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร 
          2) ระบบขนส่งทางราง 
                    จังหวัดพิจิตรมีทางรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ ตัดผ่านเช่ือมโยงกับจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง
ถึงปลายทาง ในส่วนของจังหวัดพิจิตร ผ่านอําเภอบางมูลนาก อําเภอตะพานหิน และอําเภอเมืองพิจิตร ซึ่งจะทําให้
เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต อีกทั้ง ยังอํานวย       
ความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน 
   3) ไฟฟ้า  
 การบริการด้านพลังงานไฟฟ้าของจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ดังตารางที่ 10 
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ตาราง 10 แสดงสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร  ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ผู้ใช้ไฟฟ้า (ครัวเรือน) 175,784 178,584 182,716 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม 2561 
  4) ประปา 
 การประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดพิจิตร มี 3 สาขา คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมือง
พิจิตร มีกําลังการผลิต 1,340 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน มีกําลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. 
และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก มีกําลังการผลิต 320 ลบ.ม./ชม. มีพื้นท่ีการให้บริการ 102 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยให้บริการใน 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหล็ก 
อําเภอสามง่าม อําเภอวชิรบารมี อําเภอวังทรายพูน อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก อําเภอทับคล้อ และ
อําเภอโพทะเล จํานวนผู้ใช้น้ําในปี พ.ศ. 2559 – 2561  ดังตารางท่ี 11  
 
ตารางท่ี 11 แสดงสถิติผู้ใช้น้ํา ปริมาณการผลิตและการจําหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร  
              ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ผู้ใช้น้ํา (ราย) 41,404 43,222 42,337 
ปริมาณน้ําผลติจริง (ลบ.ม.) 10,733,702 12,190,042 20,133,189 
ปริมาณน้ําขาย (ลบ.ม.)  9,606,697 10,665,256 19,596,919 

ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 
 
          3) ด้านเศรษฐกิจ 
     3.1) โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาจังหวัดพิจิตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : 
Gross Provincial Product) ณ ราคาประจําปี 2560 มีค่าเท่ากับ 45,035 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559  
ท่ี 42ม276 ล้านบาท เท่ากับ 2,759 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.53 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP 
per capita) ปี 2560 เท่ากับ 83,504 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่ 78,185 บาท เท่ากับ 5,319 บาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6.80 รายละเอียดตามตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2557 – 2560 

สาขาการผลิต  2557 2558r 2559r 2560p 
Agriculture 22,829 18,912 16,612 18,051 
Agriculture, forestry and fishing 22,829 18,912 16,612 18,051 
Non-Agriculture 24,841 24,813 25,664 26,984 
Mining and quarrying 456 223 395 280 
Manufacturing 2,638 3,336 3,576 3,557 
Electricity, gas, steam and air conditioning 829 759 767 636 
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สาขาการผลิต  2557 2558r 2559r 2560p 
supply 

Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities 

444 581 586 665 

Construction 1,691 1,588 1,647 1,762 
Wholesale and retail trade and repair of motor 
vehicles 

6,490 5,851 5,979 6,958 

Transportation and storage 315 370 397 445 
Accommodation and food service activities 87 181 186 199 
Information and communication 296 334 237 257 
Financial and insurance activities 2,671 2,883 3,130 3,188 
Real estate activities 1,687 1,561 1,605 1,572 
Professional, scientific and technical activities 92 124 100 121 
Administrative and support service activities 60 67 60 62 
Public administration and defence; 
compulsory social security 

1,365 1,478 1,497 1,551 

Education 3,743 3,405 3,316 3,387 
Human health activities 1,508 1,578 1,658 1,784 
Arts, entertainment and recreation 104 106 131 154 
Other service activities 366 388 399 405 
Gross provincial product (GPP) 47,670 43,725 42,276 45,035 
GPP Per capita (Baht) 87,721 80,655 78,185 83,504 
Population (1,000 persons) 543 542 541 539 
 
 3.2) อุตสาหกรรม  
  สถานการณ์การลงทุนในจังหวัดพิจิตร ในปี 2561 มีจํานวนโรงงานท่ีจดทะเบียนไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 552 แห่ง มีเงิน
ลงทุนรวม 22,753,216,221 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงาน จํานวน 9,397 คน ดังตารางที่ 12 และ 13 
 
ตาราง 12 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินลงทุน และอัตราการจ้างงาน ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 720 719 660 
2. เงินลงทุน (บาท) 21,902,482,536 22,706,409,991 22,753,216,221 
3. อัตราการจ้าง (จํานวนคนงาน) 9,829 9,786 9,397 
ท่ีมา สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ข้อมลู ณ เดอืนธันวาคม 2561 
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ตาราง 13 แสดงประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร ปี 2561 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
จํานวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
1. อุตสาหกรรมการเกษตร 179 
2. อุตสาหกรรมอาหาร 38 
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 7 
4. อุตสาหกรรมเคมี 16 
5. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 9 
6. อุตสาหกรรมพลาสติก 12 
7. อุตสาหกรรมอโลหะ 95 
8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 53 
9. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3 
10. อุตสาหกรรมขนส่ง 80 
11. อุตสาหกรรมอื่นๆ 30 

รวม 522 
ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ เดือนธันวาคม 2561 
  
 3.3) ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
  จากผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 พบว่า จังหวัดพิจิตร มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์ จปฐ. (ต่ํากว่า 38,000 บาท/คน/ปี) จํานวน 613 ครัวเรือน อําเภอท่ีมีครัวเรือนตกเกณฑ์เร่ืองรายได้มาก
ท่ีสุด คืออําเภอเมืองพิจิตร รองลงมา คืออําเภอโพธิ์ประทับช้าง อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามง่าม อําเภอโพทะเล 
อําเภอทับคล้อ อําเภอดงเจริญ อําเภอสากเหล็ก อําเภอตะพานหิน อําเภอบึงนาราง อําเภอวังทรายพูน และอําเภอ
บางมูลนาก ซึ่งเป็นอําเภอที่ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์เร่ืองรายได้ 
 
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 2562 และจํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 
ด้านรายได้ แยกรายอําเภอ 

 

อําเภอ 
ครวัเรือนเป้าหมาย 

(ครัวเรือน) 
รายได้เฉลี่ยต่อคน

ต่อปี 
(บาท/คน/ปี) 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

(บาท/คน/ปี) 

จํานวนครวัเรือนที่
ตกเกณฑร์ายได้ 

1. เมือง 24,717 86,778 55,510 149 
2. วังทรายพูน 5,107 88,006 60,465 13 
3. โพธ์ิประทับช้าง 9,755 67,822 43,372 89 
4. ตะพานหิน 15,727 80,982 53,171 35 
5. บางมูลนาก 11,366 92,712 59,509 0 
6. โพทะเล 15,956 71,795 46,088 56 
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อําเภอ 
ครวัเรือนเป้าหมาย 

(ครัวเรือน) 
รายได้เฉลี่ยต่อคน

ต่อปี 
(บาท/คน/ปี) 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

(บาท/คน/ปี) 

จํานวนครวัเรือนที่
ตกเกณฑร์ายได้ 

7. สามง่าม 9,417 108,599 72,515 56 
8. ทับคล้อ 9,451 87,995 54,093 51 
9. สากเหล็ก 5,504 89,563 64,602 36 
10. บึงนาราง 6,877 81,954 53,774 22 
11. ดงเจริญ 5,136 85,694 64,080 47 
12. วชิรบารมี 6,613 63,175 43,719 59 

รวม 125,626 82,857 54,411 613 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
 
 3.4) ด้านการท่องเท่ียว  
        จังหวัดพิจิตร มีแหล่งท่องเที่ยวและมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว     
ท้ังในเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ โดยมีสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ระหว่างปี 
พ.ศ.2559 – 2562 รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 16  
 
ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบระหว่าง ปี 
2559 – 2562 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. จํานวนผู้มาเย่ียมเยือน (คน) 831,313 876,080 893,231 394,420 
    - ชาวไทย 825,894 870,428 887,476 390,883 
    - ชาวต่างชาติ 5,419 5,652 5,755 3,537 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว (ลบ.) 1,327.29 1,421.33 1,490.42 693.87 
    - ชาวไทย 1,317.90 1,411.34 1,479.92 687.43 
    - ชาวต่างชาติ 9.39 9.99 10.50 6.44 
ท่ีมา สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ที่สําคัญของจังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บึงสีไฟ 
 ตั้งอยู่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
ประมาณ 1 กม. เป็นแหล่งนํ้าจืดขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศ รองมาจากบึงบอระเพ็ด (132,737 ไร่) หนอง
หาร (77,000 ไร่) บึงละหาน (18,181 ไร่) และกว๊านพะเยา (12,831 ไร่) ปัจจุบันเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ 5,390 ไร่ 
ซึ่งลดลงมาภายหลังจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เดิมบึงสีไฟมีพ้ืนที่มากกว่า 12,000 ไร่ ครอบคลุมอาณาเขตติดต่อ  
4 ตําบลในพ้ืนที่อําเภอเมืองพิจิตร ได้แก่ ตําบลท่าหลวง ตําบลโรงช้าง ตําบลคลองคะเชนทร์และตําบลเมืองเก่า 
โดยบึงสีไฟเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดและแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธ์ุปลาและนกหายากหลากหลายชนิด  
จึงเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับพันธ์ุปลาน้ําจืดชนิดต่างๆ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญ 
ของจังหวัดพิจิตร โดยจังหวัดพิจิตรได้พัฒนาและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ทั้งสัตว์น้ําและนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร 
 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลําดับที่ 5 ตั้งอยู่ 
ริมบึงสีไฟ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ 170 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 50 ไร่ พื้นนํ้า 120 ไร่  
เป็นสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองพิจิตร มีการสร้างควบคู่กับบึงสีไฟ ภายในมีสวนมีทางเดินเพ่ือใช้เดินและวิ่งออก
กําลังกาย ประตูทางเข้ามีหอประชุมขนาดใหญ่รูปจระเข้ยักษ์ในตํานานชื่อชาละวันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร 
ประกอบด้วย เวทีเนินดินเพ่ือจัดรายการบันเทิงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จึงมีประชาชนภายในอําเภอเมืองพิจิตร 
มาใช้เป็นจํานวนมากเน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงพ้ืนท่ี และมีหน่วยงานท้องถ่ินของกรมประมงจัดตั้ง
สถานีทดลองสัตว์นํ้าและมีอาคารแสดงพันธ์ุปลานํ้าจืดท่ีประชาชนเข้าชมได้อีก 
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3. ทุ่งดอกกระเจียวป่าเขาหัวโล้น 
 พ้ืนที่ป่าดั้งเดิมเคยเป็นภูเขาหัวโล้นในเขตพ้ืนที่เขาชะอมและเขาตะพานนาก ตําบลเขาเจ็ดลูก  
อําเภอ  ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยผู้นําชุมชนและกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเขาเจ็ดลูกได้ช่วยกันพลิกฟื้นพ้ืนที่ป่า
และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจนกลายสภาพเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และมีดอกไม้ป่า
จํานวนมากโดยเฉพาะดอกกระเจียวยักษ์ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ย่านพาณิชยกรรมวังกรด 
 ในอดีตย่านนี้เป็นพ้ืนที่ที่เกิดจากการเป็นชุมทางการเดินทางที่สําคัญของภาคเหนือตอนล่าง คือ การเกิด
ทางรถไฟสายเหนือและสถานีรถไฟบ้านวังกลม ในปี พ.ศ. 2451 และได้กลายสภาพเป็นศูนย์กลางการค้าขายแหล่ง
ใหญ่ของจังหวัดพิจิตร แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่ย่านพาณิชย- กรรมวังกรดก็ยังคงสามารถบอกเล่าเร่ืองราว
ในอดีตและให้ความทรงจําแก่ผู้ที่ผ่านมายังสถานท่ีแห่งน้ีได้ สภาพของสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้เก่าแก่ หรือ
รูปแบบสถาปัตยกรรมยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความผูกพัน
ดีๆ ระหว่างผู้คนในชุมชน และผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในย่านน้ี 
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5. สวนเกษตรวังทับไทร อําเภอสากเหล็ก 
 พ้ืนที่ตําบลวังทับไทรเป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่สําคัญในจังหวัดพิจิตร เช่น มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง มะม่วง
เพชรบ้านลาด มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงโชคอนันต์ มะปรางหวาน มะยงชิดพันธ์ุไข่ไก่ ฯลฯ ทําให้มีนักท่องเที่ยวแวะ
เวียนมาเที่ยวชมและเลือกซื้อผลไม้ตลอดเวลาหรือมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษช่วงฤดูกาลเที่ยวสวนมะม่วงระหว่าง
เดือนมกราคม – พฤษภาคม หรือฤดูกาลเท่ียวสวนมะปรางหวานหรือมะยงชิดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. อุทยานเมืองเก่าพิจิตร 
 ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองพิจิตร ห่างจากเมืองพิจิตรตามทางหลวงหมายเลข 1068 
(พิจิตร–วังจิก) ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณประกอบด้วยกําแพงเมือง 2 ชั้นก่อด้วยอิฐล้อมรอบด้านเหนือ
ยาว 10 เส้น ด้านใต้ยาว 10 เส้นและด้านตะวันตกยาว 35 เส้น (กรมศิลปากร 2516: 274)  มีป้อม ค่าย คูเมือง 
ประตูหอรบและเจดีย์เก่า ฯลฯ สถานภาพปัจจุบันมีสวนรุกขชาติกาญจนกุมารจัดตั้งโดยกรมป่าไม้เมื่อปี พ.ศ. 2520 
สถานภาพปัจจุบันภายในพื้นที่อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  มีต้นไม้ขนาดใหญ่และพรรณไม้นานาชนิดทั้งไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจและพืชสมุนไพร สถานที่ร่มรื่นเหมาะสมเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
                          - วัดมหาธาตุ  โบราณสถานที่เห็นได้ชัดของวัดมหาธาตุ คือ เจดีย์ทรงลังกาซึ่งเรียกกันว่า 
“พระธาตุเจดีย์” ส่วนพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุเจดีย์นั้นมีรากไทรเกาะอยู่ที่หน้าบัน 
หลังคาถูกต้นไม้ล้มทับ หักลงมา องค์พระก็พลอยโค่นลงมาด้วย บัดน้ีเหลือแต่ฐานอิฐสูง เมื่อคร้ังกรมศิลปากรขุดแต่
โบราณสถานได้พบซากกําแพงและวิหาร 9 ห้อง  
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  - ถ้ําชาลวัน มีที่มาจากพระราชนิพนธ์บทละครนอก เรื่อง“ไกรทอง” ของรัชการท่ี 2  
มีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณ 75 ปี มาแล้ว พระภิกษุวัดนครชุมรูปหน่ึง จุดเทียนไขเดินเข้าไปในถ้ําจนเทียนหมดเล่มหน่ึง 
ก็ยังไปไม่ถึงก้นถํ้า แต่ปัจจุบันลักษณะถํ้ากว้างเพียง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 4 เมตร อันเน่ืองมาจากความ 
ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางจังหวัดได้สร้างรูปป้ันไกรทอง และชาลวัน ไว้ที่บริเวณปากถํ้าด้วย 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ศาลหลักเมืองพิจิตร 
 ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่อุทยานเมืองเก่าพิจิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1601 สมัยพระเจ้ากาญจนกุมารหรือพระยา
โคตรตะบองเทวราช แต่ชํารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงไม่สามารถระบุสถานที่ตั้งได้อย่างแน่ชัด ต่อมาปี            
พ.ศ. 2507–2510 นายแสวง ศรีมาเสริม ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีดําริจะบูรณะฟ้ืนฟูเมืองพิจิตร
เก่าเพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จึงได้กําหนดให้มีการฝังเสาหลักเมืองพิจิตรข้ึนใหม่เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวเมืองพิจิตร โดยหลวงปู่โงน โสรโย ได้นั่งฌานสมาธิเห็นตําแหน่งที่ตั้งศาลหลักเมืองเก่า เมื่อขุดลงไปพบซาก
ไม้ที่ใช้ทําหลักเมืองพิจิตรและซากโครงกระดูกและวัตถุโบราณจํานวนหลายอย่าง จึงสันนิษฐานได้ว่าตําแหน่งที่ตั้ง
ศาลหลักเมืองพิจิตรในสถานภาพปัจจุบันเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองพิจิตรสมัยที่พระยาโคตรตะบองได้ทําการฝังไว้เดิม 
อาคารศาลหลักเมืองพิจิตรในปัจจุบันสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 แบ่งเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นบนเป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง
พิจิตรและชั้นล่างเป็นสถานท่ีประดิษฐานรูปป้ันพระยาโคตรตะบอง โดยชาวเมืองพิจิตรเรียกว่า “พ่อปู่” 
สภาพแวดล้อมโดยรอบศาลหลักเมืองจะมีความร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่และพรรณไม้นานาชนิดทั้งไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจและพืชสมุนไพรจํานวนมาก 
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8. วัดท่า

 
เก่าแก่ที่
พระบาท
พระพุทธ
หน้าตักก

 

 
 
 
 
 
 
 
9. วัดดง
 
พระจุลจอ
แวะบางป
พิษณุโลก
หนึ่งร้อยปี
ตั้งของอทุ
เดินทางม
 
 
 

าหลวงพระอา

วัดสําคัญคู่บ้
มีมาก่อนที่จ

ทสมเด็จพระน
ธรูปปางมารวิ
ว้าง 1.40 เมต

ป่าคํา (รอยเส
ตั้งอยู่ที่ต

อมเกล้าเจ้าอย
ปะอินกรุงเก่า
ก เมืองพิชัย แ
ปปีระดิษฐาน
ทยานธรรมแม
มาชมความงาม

ารามหลวง 

บ้านคู่เมืองพิจิ
จะอพยพย้าย
น่ังเกล้าเจ้าอ
วิชัยสมัยเชียง
ตร สูง 1.60 เ

สด็จประพาส
ตําบลดงกลาง
ยู่หัว (ร.5) เมื่
า เมืองอ่างทอ
และเมืองอุตรดิ
อยู่ภายในวัดฯ
ม่หญิงเป็นสถา
มของบัวแดงซึ

ตร ตั้งอยู่ริมฝั
ยเมืองพิจิตร
ยู่หัว (รัชกาล
แสนรุ่นแรก 
เมตร เป็นพระ

สต้น ร.5) 
ง อําเภอเมือง
อครั้งเสด็จปร
อง เมืองสิงห์บ
ดิตถ์ สถานภา
ฯ และเป็นที่เ
านที่ปฏิบัติธร
ซึ่งจะบานสะพ

ฝั่งตะวันตกขอ
เก่ามาตั้งที่ เมื
ลที่ 3) ภายใน
(พ.ศ. 1660–
ะพุทธรูปสําคญั

งพิจิตร เป็นเส้
ระพาสหัวเมือ
บุรี เมืองชัยนา
าพปัจจุบันขอ
คารพบูชาแล
รมสําหรับผู้ที่
พรั่ง  รับแสงพ

องแม่น้ําน่าน 
มืองพิจิตรให
นพระอุโบสถ
–1800) หล่อ
ญคู่เมืองพิจิตร

ส้นทางตามรอ
งฝ่ายเหนือ (พ
าท เมืองอุทัย
องวัดดงป่าคําเ
ะศรัทธาของป

ทีต่้องการบวช
พระอาทิตย์ ได

ตําบลในเมือง
หม่ วัดท่าหล
เป็นสถานที่ป

อด้วยทองสัมฤ
ร 

อยเสด็จประพ
พ.ศ. 2444 ห ื
ธานี เมืองนค
เป็นวัดเก่าแก่
ประชาชนในพื
ชีพราหมณ์ แ
ด้ในช่วงเช้าเว

ง อําเภอเมือง
ลวงได้สร้างข้ึ
ประดิษฐานห
ฤทธ์ิ มีพุทธลั

พาสต้นของพร
รือ ร.ศ. 120)
ครสวรรค์ เมือ
 มีหลวงพ่อดํ
พ้ืนที่เมืองพิจิต
และในช่วงฤดู
วลา 6:00 – 1

พิจิตร เป็นวัด
ึ้น ในรัชสมัย

หลวงพ่อเพชร
ักษณะงดงาม

ระบาทสมเด็จ
) พระองค์ทรง
องพิจิตร เมือง
าอายุมากกว่า
ตร รวมทั้งเป็น
ฝนยังสามารถ
0:00 น. 

ด
ย
ร 
ม 

จ
ง
ง
า
น
ถ
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10. ศูนย์
 
พ้ืนที่กว่า
เอกสาร 
เวียดนาม
เวียดนาม
จังหวัดแร
จัดแสดง
อดีตที่หา
ดง จังหวั
มาจัดแสด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. วัดโพ
 
พ.ศ. 224
หมายถึงวั
สถานที่พ
ปูชนียวัต

ย์มิตรภาพไทย
เป็นศูนย

า 7 ไร่ ในเข
สิ่งพิมพ์ ภาพ

ม พร้อมทั้งขอ้
มที่ได้เข้ามาพ
รกที่ท่านได้เดิ
เป็น 2 ส่วน 
าดูที่ไหนไม่ได้ 
วดัพิจิตร และ
ดงไว้และหาช

พธิ์ประทับช้า
เป็นวัดเก

44 ตามประวัต
วัดของพระเจ้
พระองค์ประสู
ตถุสําคัญ ได้แ

ย – เวียดนาม
ย์เรียนรู้ประวั
ขตบ้านดง ตํา
พถ่าย วีดิทัศน
อมูลประวัติศา
พํานักอยู่ในแ
ดินทางเข้ามา
คือ ส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2 จัด
มีเอกสารท่ีสํา

ชมที่ไหนไม่ได้แ

าง (รอยเสด็จ
ก่าแก่ในสมัย
ัติเดิมวัดโพธิป์
้าอยู่หัว (สมเด
สูติ เป็นวัด
ก่ พระวิหารสู

มบ้านดง (พพิิ
วัติศาสตร์ชาติ
บลป่ามะคาบ
น์ และอ่ืนๆ 
สตร์ของบุคค
ผ่นดินสยามแ
ก่อนจะเดินท
จัดแสดงเรื่อ

ดแสดงเร่ืองรา
าคัญและข้าวข
แล้วนอกจากจ

จประพาสต้น 
อยุธยาตอนป
ประทับช้างไม่
ด็จพระเจ้าเสือ
ดท่ีมีความเจริ
สูงใหญ่ มีโคร

พธิภัณฑ์โฮจิมิ
ติอาเซียนผ่าน
บ อําเภอเมือง
เก่ียวกับความ
ลสําคัญของโ
และได้รวบรว
ทางไปต่อยังภา
องราวประวัติ
าวประวัติของ
ของเคร่ืองใช้ข
จะต้องเดินทา

ร.5) 
ปลายประมาณ
มีชื่อเรียก ภา
อหรือสมเด็จพ
ริญ รุ่งเรืองสว
งสร้างก่ออิฐถื

มินห์) 
นประวัติศาสต
งพิจิตร โดยเป็
มสัมพันธ์ของ
ลก ได้แก่ ปร
วมคนรักชาติ
าคอีสาน (จังห
ติความเป็นเมือ
งท่านโฮจิมินห
ของท่านโฮจิมิ
างไปยังสาธาร

ณ พ.ศ. 2242
ยหลังชาวบ้าน
พระสรรเพชญ
วยงามมากใน
ถือปูน มีกําแพ

ตร์ท้องถิ่น ก่อ
ป็นศูนย์การเรี
งประเทศไทย
ะธานโฮจิมินห

ติชาวเวียดนา
หวัดนครพนม
องพิจิตรและมี
ห์ที่ได้เข้ามาพํ
มินห์จากสาธา
รณรัฐสังคมนิย

2 และได้รับ
นเรียกชื่อว่า 
ญ์ที่ 8) ทรงสร้
นสมัยน้ัน (พ.
พงล้อมรอบ 2

อตั้งข้ึนใน พ.
รียนรู้ที่มีข้อมู
ยกับสาธารณ
ห์ของสาธารณ
มในจังหวัดพิ
ม) โดยได้แบ่ง
มีข้าวของเคร่ื
ํานักอาศัยภา
ารณรัฐสังคมนิ
ยมเวียดนามเท

บพระราชทาน
“วัดหลวงโพธิ
ร้างไว้เพ่ือเป็น
.ศ. 2242–22
2 ชั้น เป็นศิล

.ศ. 2555 บน
ลทางวิชาการ

ณรัฐสังคมนิยม
ณรัฐสังคมนิยม
พิจิตรและเป็น
งอาคารในการ
องใช้จากสมัย
ยในพ้ืนที่บ้าน
นิยมเวียดนาม
ท่าน้ัน 

นวิสุงคามสีมา
ธ์ิประทับช้าง”
นอนุสรณ์ระลึก
244) ภายในมี
ลปะแบบสมัย

น
ร 
ม
ม
น
ร
ย
น
ม

า  
” 
ก
มี 
ย
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อยุธยาตอ
สําคัญใน
และวัดอื่
พระมหา
“หลวงพ่อ
300 ปี เ
นับถือมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. วัดหิ

 
พ.ศ. 247
เป็นพิพิธ
หลวงพ่อ
พิพิธภัณฑ
ครามเบญ
หลวงพ่อ
ชุมพรเขต

 

 

 
 
 
 
13. พระ
 
ขนาดให
ประดิษฐ

อนปลาย (พ.ศ
นการศึกษาศิล
นๆ ในพ้ืนที่ก
กษัตริย์ยามเ
อโต หรือ หล
เป็นพระประธ
ก 

หิรัญญาราม ห
เดิมชื

77 เป็น
ธภัณฑ์นครไช
เงินพระเกจิอ
ฑ์นครไชยบว
ญจรงค์เป็นส่ิง
เงินและบุคค
ตอุดมศักดิ์ 

พุทธเกตุมงค
ตั้งอยู่ตํา

ญ่ ได้รับพระ
านอยู่กลางแจ

ศ. 2242-224
ลปะสมัยอยุธ
กรุงศรีอยุธยา
มื่อเสด็จประ
วงพ่อย้ิม” หน
ธานประดิษฐา

หรือวัดบางคล
ชื่อว่า “วัดวังต
วัดที่หลวงพ่อ
ยบวรเป็นพิพิ

อาจารย์ชื่อเสีย
วรจัดแสดงโบ
ที่ดึงดูดความ
ลสําคัญ 2 ท่

คล (หลวงพ่อโ
าบลห้วยเกตุ อ
ะราชทานนา
จ้ง หน้าตักกว้

44) มีหน้าต่า
ยาตอนปลาย
า บริเวณด้าน
พาสมายังวัด
น้าตักกว้าง 4
านภายในพระ

ลาน 
ตะโก” ตั้งอ
อเงินสร้างข้ึน
พิธภัณฑ์รูปมณ
ยงโด่งดังที่ปร
ราณวัตถุอันมี

มสนใจของผู้พ
าน ได้แก่ สม

โต) วัดเทวป
อําเภอตะพาน
มจากพระบา
ว้าง 20 เมตร

างถ่ี มีลายซุ้มป
ย ซุ้มประตูวัด
นหน้าพระอุโบ
แห่งน้ี และจ

4 – 5 ศอก เป็
ะอุโบสถ เป็น

อยู่ริมแม่นํ้าน่า
น ภายในวัดมี
ณฑป 2 ชั้
ะชาชนชาวไท
มีคุณค่าสมัยน
บเห็นเป็นอย่

มเด็จพระมหา

ประสาท 
นหิน   เป็นวัด
าทสมเด็จพร
ร เฉพาะองค์พ

ประตูและหน้
ด มีขนาดสูงใ
บสถมีเฉลียงยื
ะเสด็จออกม

ปนพระพุทธรูป
พระพุทธรูปศั

านเก่า ตําบลบ
มีสิ่งที่น่าสนใจ
ชั้น ได้แก่ ชั้น
ทยทั่วประเทศ
นครไชยบวรไ
างย่ิง รวมท้ัง
สมณเจ้า กรม

ที่ประดิษฐาน
ระเจ้าอยู่หัว (
พระสูง 30 เม

น้าต่างคล้ายๆ 
หญ่ รูปทรงแ
ยืนออกมาเรีย
าพบปะประช
ปปูนป้ันสมัยอ
ศักดิ์สิทธ์ิที่ชาว

บางคลาน อํา
จสะสมไว้นาน
บนประดิษฐา
ศรู้จัก และเคา
ไว้จํานวนมาก
เป็นสถานที่เจ
มพระยาวชิรญ

นพระพุทธรูปห
(รัชกาลที่ 9)
มตร แท่นสูง 4

กับท่ีวัดกุฎีด
แบบซุ้มประตู
ยกว่า “มุขเด็
ชาชน ภายใน
อยุธยามีอายุเก
วเมืองพิจิตรใ

าเภอโพทะเล 
นแล้วจํานวน
านรูปหล่อเท่
ารพนับถือ ส่ว
ก และมีเครื่อง
จริญวิปัสสนา
ญาณวโรรส แ

หลวงพ่อโตปา
)ว่า “พระพุท
4 เมตร รวมค

าว นับเป็นวัด
วัดราชบูรณะ
จ” ไว้สําหรับ

นพระอุโบสถมี
ก่าแก่มากกว่า
ห้ความเคารพ

เมื่อประมาณ
นมากจึงจัดตั้ง
าองค์จริงของ
วนชั้นล่างเป็น
งถ้วยชามลาย
กรรมฐานของ
และกรมหลวง

างประทานพร
ทธเกตุมงคล”
ความสูงทั้งสิ้น

ด
ะ 
บ
มี 
า 
พ

ณ 
ง 
ง 
น
ย
ง
ง

ร
” 
น 
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34 เมต
และใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. วัดท้
 
ซึ่งท่านได
ยาวเป็นง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. วัดสุ
 
3 ของป
เฉลิมพระ
สอดแทร
บริเวณโด
ทั่วโลกที่ 
ธมมฺรักขิโ
เคารพศรั
องค์หลว
พ.ศ. 251
พระนคร
 
 

ร สร้างด้วยค
ที่สุดในจังหวัด

ท้ายน้ํา 
ตั้งอยู่ตํา

ด้สร้างบุญบา
งานบุญงานปร

สุขุมาราม 
ตั้งอยู่ตํา

ระเทศ (ยาว 
ะชนมพรรษา
รกด้วยศิลปะร
ดยรอบมีการ
มาแสวงหาค
โต วัดสํานักข
รัทธามากถือเ
วงพ่อเขียนปร
16 ศาลากา
ศรีอยุธยา 

อนกรีตเสริมเ
ัดพิจิตร หากเ

าบลท้ายนํ้า อํ
รมีและสร้างสิ
ระเพณี ปัจจบัุ

าบลวังตะกู อํ
55 เมตร) เพ

า 84 พรรษ
ร่วมสมัย และ
รปลูกต้นไม้น้
วามสงบร่วมเ
ขุนเณร ท่านเ
เป็นเกจิอาจา
ระดิษฐานอยู
ารเปรียญสร้า

เหล็กเมื่อปี พ
เดินทางโดยรถ

อําเภอโพทะเล
สิ่งปลูกสร้างไ
บันได้มีพิพิธภัณ

าเภอบางมูลน
พ่ือถวายเป็นพ
ษา 5 ธันวา
ะใช้เป็นสถาน
้อยใหญ่นานา
เย็นภายใต้แส
คยจําพรรษา
รย์ที่นับถือศร
ยู่มากมายแล
งเม่ือ พ.ศ. 2

พ.ศ. 2513 นั
ถไฟจะมองเห็

ล เป็นวัดเก่าแ
ไว้มากมายรว
ณฑ์จัดแสดงสิ

นาก เป็นสถา
พระราชกุศลแ
ามหาราช โด
นท่ีฝึกสมาธิ ป
าชนิดให้ครึ้ม
สงเทียนแห่งธร
และเป็นเจ้าอ
รัทธาของคนพ
ะมีอาคารโบ
506 และมี

นับเป็นพระพุท
หนองค์พระเหลื

แก่ของหลวงพ
มทั้งเรือแข่งไ
สิ่งของเกี่ยวกับ

านที่ประดิษฐา
แด่สมเด็จพระ
ยมีการก่อสร้
ปฏิบัติธรรมแ
มร่มเย็นเพ่ือให
รรมะ จุดเด่น
อาวาสวัดสุขุม
พิจิตรและบุค

บราณเก่าต่าง
เจดีย์พระโพธิ

ทธรูปที่มีพุทธ
ลอืงอร่ามแต่ไ

พ่อเงิน (วัดบา
ไว้ด้วยเพราะ
บหลวงพ่อเงิน

านพระพุทธไส
ะเจ้าอยู่หัว (รั
้างอาคารด้วย
ละฝึกกรรมฐ
ห้เป็นลานปฏิ
สําคัญภายใน
มาราม และเป็
คคลทั่วไป ภา
งๆ ที่น่าสนใจ
ธิญาณหลวงปู่

ธลักษณะสวยง
ไกล 

างคลาน) เคย
จังหวัดพิจิตร

น 

สยาสน์องค์ให
ัชกาลที่ 9) เนื
ยประติมากรร
ฐาน บนพ้ืนที่ก
ฏิบัติธรรมสําห
นวัดคือ วิหารห
ป็นพระนักพัฒ
ายในวัดยังมีรู
จ ได้แก่ อุโบ
ปูปาน วัดบาง

งามได้สัดส่วน

ยจําพรรษาอยู
รมีการแข่งเรือ

หญ่เป็นอันดับ
น่ืองในวโรกาส
รมงดงามและ
กว่า 40 ไร
หรับชาวพุทธ
หลวงพ่อเขียน
ฒนา จึงมีผู้คน
ปหล่อเหมือน
สถ สร้างเม่ือ
นมโค จังหวัด

น

ยู่ 
อ

บ  
ส
ะ
ร่ 
ธ 
น 
น
น
อ  
ด

- 19 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. วัดเขารูปช้าง 
 ตั้งอยู่ตําบลดงป่าคํา อําเภอเมืองพิจิตร ได้สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2244 พร้อมกับวัดโพธ์ิประทับช้างในสมัย
พระศรีสรรเพ็ชร ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อสร้างวัดแล้วเสร็จให้ชื่อว่า “วัดเขารูปช้าง”  
ตามลักษณะหินสีขาวที่ซ้อนกันเป็นรูปช้างคุกเข่าบน ยอดเขาเป็นลานกว้างมีวิหารใหญ่และมีเจดีย์เก่าเป็นเจดีย์ 
แบบลังกาทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยอยุธยามีตัวระฆังเป็นกลีบมะเฟือง (ปัจจุบันได้มี
การบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่โดยประดับกระเบื้องเคลือบสีทองท้ังองค์มีรั้วรอบองค์เจดีย์) และยังมีมณฑปแบบจัตุรมุข
หลังเก่าภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสําริดและฝาผนังมีภาพเขียนเรื่องไตรภูมิพระร่วง ต่อมา
ประมาณ พ.ศ. 2300 ได้บรรจุพระธาตุไว้บนส่วนหัวของรูปช้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 
 
 4.) ด้านสังคมและความม่ันคง 
1. ด้านประชากรและกําลังแรงงาน 
  ประชากรผู้สูงอายุมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2561 กลุ่มอายุระหว่าง 60 – 64 ปี มีจํานวนมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 29.79 รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 65 – 69 ปี ร้อยละ 26.34 และกลุ่มอายุระหว่าง 70 – 74  
มีอัตราการเพิ่มข้ึนมากที่สุด ร้อยละ 7.68 เมื่อเทียบกับปี 2560 ดังตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนประชากรสูงอายุ จําแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 
กลุ่มอาย ุ(ปี) 2559 2560 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
60-64 ปี 30,131 13,885 16,246 30,795 14,091 16,704 31,360 14,306 17,054 
65-69 ปี 25,163 11,348 13,815 26,711 12,079 14,632 27,726 12,584 15,142 
70-74 ปี 15,003 6,509 8,494 15,778 6,948 8,830 16,990 7,516 9,474 
75-79 ปี 12,978 5,439 7,539 12,955 5,418 7,537 12,914 5,344 7,570 
80 ปีข้ึนไป 14,722 5,686 9,036 15,563 5,968 9,595 16,276 6,247 10,029 

รวม 97,997 42,867 55,130 101,802 44,504 57,298 105,266 45,997 59,269 
ท่ีมา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพิจิตร ขอ้มูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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2. ผู้มีงานทําจําแนกตามประเภทอาชีพ 
 ปี 2561 จังหวัดพิจิตร มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่มีงานทําจํานวน 284,046 คน โดยจําแนก
ตามอาชีพ และเพศ ดังตารางที่ 18 และ 19 
 
ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่มีงานทํา พ.ศ. 2559 - 2561 

จํานวน 2559 2560 2561 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ประชากร ที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป 284,606 157,298 127,308 273,536 149,855 123,681 284,046 152,655 131,391 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดอืนธันวาคม 2561 
 
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่มีงานทํา จําแนกตามอาชีพ และเพศ จังหวัดพิจิตร  
พ.ศ. 2559 – 2561 

อาชีพและเพศ   2559  2560   2561  
 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับ
อาวุโส และผู้จัดการ  

6,489 4,677 1,812 6,593 4,833 1,759 7,043 4,688 2,355 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ  

11,952 4,216 7,736 13,305 5,391 7,913 13,063 4,981 8,082 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ 
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  

6,507 3,070 3,437 6,664 3,345 3,319 7,437 2,977 4,460 

4. เสมียน  6,336 1,610 4,725 6,987 2,108 4,879 7,944 2,408 5,536 
5. พนักงานบริการ 
และพนักงานใน
ร้านค้า และตลาด  

50,387 18,646 31,742 46,322 17,680 28,643 53,648 19,653 33,995 

6. ผู้ปฏิบัติงานทีม่ี
ฝีมือทางด้าน
การเกษตร และการ
ประมง  

110,873 66,883 43,990 115,100 69,844 45,256 114,766 67,752 47,014 

7. ผู้ปฏิบัติงานดา้น
ความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการค้าที่
เกี่ยวข้อง  

35,113 26,092 9,021 26,488 18,478 8,010 27,087 18,636 8,451 

8.ผู้ปฏิบัติการโรงงาน
และเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานดา้นการ
ประกอบ  

15,701 11,638 4,063 13,095 9,856 3,239 13,847 9,058 4,789 

9. อาชีพข้ันพ้ืนฐาน
ต่างๆ ในดา้นการขาย 

41,248 20,466 20,782 38,982 18,320 20,663 39,211 22,502 16,709 
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อาชีพและเพศ   2559  2560   2561  
 รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง   รวม   ชาย   หญิง  

และการให้บริการ  
10. คนงานซึ่งมิได้
จําแนกไว้ในหมวดอื่น  

- - - - - - - - - 

รวม 284,606 157,298 127,308 273,536 149,855 123,681 284,046 152,655 131,391 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร  
 
  ผลการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี 2561 พบว่ามีประชากรอายุ 15 ปี 
ข้ึนไป เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 287,132 คน และผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 156,191 คน ดังตารางท่ี 20 
 
ตาราง 20 แสดงจํานวนประชากร 15 ปีข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2559 - 2561 

ปี 2559 2560 2561 
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 287,219 277,346 287,132 
  - ผู้มีงานทํา 284,606 273,536 284,046 
  - ผู้ว่างงาน 2,330 3,535 2,543 
  - ผู้ที่รอฤดูกาล 284 275 543 
ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 154,099 165,064 156,191 
  - ทํางานบ้าน 49,717 50,486 46,291 
  - เรียนหนังสือ 26,247 28,418 30,154 
  - อื่นๆ 78,135 86,160 79,746 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร  
 
ตาราง 21 แสดงผลการดําเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2561 

จํานวนแรงงานทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ (คน) 
2559 2560 2561 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

2,010 2,594 1,730 2,221 1,290 1,907 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561 
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3. ยาเสพติดและคดีอาชญากรรม 
 ปัญหายาเสพติด 
  (1) สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดพิจิตร อยู่ในขั้นเบาบาง  เน่ืองจากไม่มีผู้ผลิต/ผู้ค้ารายใหญ่
ในพ้ืนที่ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดได้ข้อมูล 
ดังน้ี 

        (1.1) พื้นที่การผลิต จังหวัดพิจิตรไม่ใช่พื้นที่การผลิตแหล่งสําคัญ แต่จากผลการจับกุมพบว่า 
มีการปลูกกัญชาและพืชกระท่อมในบางพื้นที่ แต่มีปริมาณไม่มากเนื่องจากเป็นการใช้ในการผสมอาหารและไว้ 
เสพเองไม่ได้ผลิตเพ่ือจําหน่าย 

           (1.2) พ้ืนที่เส้นทางลําเลียงผ่าน จากสถิติการจับกุมและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
พบว่าจังหวัดพิจิตรเป็นเพียงเส้นทางขนส่งลําเลียงยาเสพติดและจุดพักยา  ซึ่งนํามาจากภาคเหนือเพ่ือส่งไปยัง
ภาคใต้ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 117 และ 11 เป็นหลัก ประกอบกับมีการนํายาเสพติดจากจังหวัดใกล้เคียงเข้า
มาในพ้ืนที่ เช่น จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัด  
จากสถิติการจับกุมของจังหวัดพิจิตรพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้า 

            (1.3) พ้ืนที่ที่แพร่ระบาด ในภาพรวมการแพร่ระบาดอยู่ในระดับ “เบาบางสามารถควบคุมได้” 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดพบมากในเขตชุมชนเมือง (Heartland)  จากการสืบสวนหาข่าวของหน่วยงานด้าน
การปราบปรามและจากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด สรุปว่าลักษณะการแพร่ระบาดในพื้นท่ีเป็นแบบผู้ค้ารายย่อย
กับผู้เสพยาเสพติดที่สามารถจับกุมได้มากที่สุด 2 อับดับ ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ พื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
ได้แก่ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน และอําเภอโพทะเล 

           (1.4) พื้นที่การค้ายาเสพติด จากข้อมูลข่าวสารและสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด พบว่า  
มีการค้าในทุกพ้ืนที่มีผลการจับกุมผู้ค้ามากที่สุด คือ อําเภอเมืองพิจิตร และอําเภอรอบนอกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง 

     (2) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
  (2.1) จํานวนอําเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 12 อําเภอ 
    (2.2) จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   -  หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่เฝ้าระวังท่ัวไป  จํานวน 589 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   - หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่เฝ้าระวังน้อย  จํานวน 199 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   - หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่เฝ้าระวังปานกลาง  จํานวน   89 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   - หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่เฝ้าระวังมาก  จํานวน   58 หมู่บ้าน/ชุมชน 
    (2.3) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน   จํานวน 174 หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการดําเนินงานด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 

การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 

การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชน 

หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน 

สถานการณ์เบาบาง 184 133 89 
ปานกลาง 73 36 25 
รุนแรง 49 36 23 
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 218 230 243 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษา 

การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 

บังคับบําบัด 93 110 155 
ต้องโทษ 7 36 34 

รวม 100 146 189 
ที่มา : ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ตารางท่ี 24 แสดงผลการดําเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 

การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 

นักค้ารายสําคัญ/นักค้ารายย่อย 402 620 699 
ดําเนินการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 5,685,000 9,094,800 9,522,800 
การดําเนินการตามหมายจับคดียาเสพติดค้างเก่า 25 47 24 

ที่มา : ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ตารางท่ี 25 แสดงสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดพิจิตร 

ที่ รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1 จํานวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุ 655 3,380 2,056 6,091 
2 จํานวนผู้บาดเจ็บ (คน) 631 3,324 2,045 6,000 
3 จํานวนผู้เสียชีวิต (คน) 123 282 158 563 

ท่ีมา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 
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ตารางที ่26 แสดงสถิตกิารรบัแจ้งและจับกุมคดอีาญาที่น่าสนใจจําแนกตามประเภทคดทีี่รับแจ้ง พ.ศ.2557 – 2559 

ประเภทคดี ปี พ.ศ. 
2557 2558 2559 

โจรกรรมรถจักรยานยนต ์ 4 5 2 
โจรกรรมรถยนต ์ - 2 - 
โจรกรรมโค-กระบือ - - - 
โจรกรรมเคร่ืองมือการเกษตร - 7 2 
ฉ้อโกง 53 39 42 
ยักยอกทรัพย์ 7 77 36 

รวม 64 130 82 
ท่ีมา : สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิณ มิถุนายน 2561 

 
4. ด้านการศึกษา 
  จังหวัดพิจิตร มีโรงเรียน จํานวนท้ังหมด 216 แห่ง ซึ่งอยู่ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 และ เขต 2  
ดังตารางที่ 27 และ 28 
 
ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนโรงเรียนและหอ้งเรียนจําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

หนว่ยงาน 
จํานวนโรงเรียน จํานวนห้องเรยีน 

โรงเรียน 
หลกั 

ก่อนประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

มัธยมศกึษา 
ตอนปลาย รวม 

สพป.พิจิตร เขต 1 136 306 858 112 3 1,279 

สพป.พิจิตร เขต 2 125 304 796 136 - 1,236 

รวม 216 610 1,654 248 3 2,515 

ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 
 
ตารางท่ี 28 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นการศึกษาและจํานวนครู 

หนว่ยงาน 
จํานวนนกัเรียน 

จํานวนคร ูก่อนประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษาตอนปลาย รวม 

สพป.พิจิตร เขต 1 3,436 12,890 2,256 45 18,276 1,396 
สพป.พิจิตร เขต 2 3,626 11,637 2,275 0 17,552 1,476 

รวม 7,062 24,527 4,531 45 35,828 2,872 
ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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5. ด้านสาธารณสุข 
  จังหวัดพิจิตร มีสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นของภาครัฐ และภาคเอกชน ดังตารางที่ 29 และ 30 
 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนสถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดพิจิตร ปี 2561 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จังหวัดพจิิตร ปี 2561 

ประเภทสถานพยาบาล จํานวน (แห่ง) 
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทีม่ีเตียง 
คลินิกทันตแพทย์ 
สถานผดุงครรภ์ 
เทคนิคการแพทย์ 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั้งหมด 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่เภสัชกรเป็นผูถื้อใบอนุญาตร้านขายยา 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช้ยาอันตราย 
ร้ายขายยาแผนโบราณ 
คลินิกเวชกรรม (แพทย์) 

4 
21 
8 
7 

111 
57 
54 
25 
60 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
6.) การศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.80 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 0.17 นับถือศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.02 นับถือศาสนาอิสลาม และ ร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอื่น ๆ จังหวัดพิจิตร มีวัด จํานวน 480 แห่ง 
โบสถ์คริสต์ จํานวน 9 แห่ง มัสยิด จํานวน 1 แห่ง โบสถ์ พระภิกษุ จํานวน 3,810 รูป สามเณร จํานวน 281 รูป   
 
 
 

ประเภทสถานพยาบาล จํานวน (แห่ง) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลชมุชน  ขนาด 90 เตียง (s) 
                        ขนาด 60 เตียง (F2) 
                        ขนาด 30 เตียง (F2) 
                        ขนาด 30 เตียง (F1) (Ext.OPD) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
ศูนย์สาธารณสขุชุมชนเมือง 
ศูนย์การสาธารณสุขเทศบาล 
โรงพยาบาลเอกชน  

1 
12 
1 
2 
6 
- 
3 

109 
1 
- 
3 
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     4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         4.1) ทรัพยากรดิน 

       จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ทรัพยากรดิน จังหวัดพิจิตร (Landplan 3.0 
กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) จําแนกกลุ่มดินเป็นดินบนพ้ืนที่ราบต่ํา มีเน้ือที่ ร้อยละ 80.61 ของจังหวัด และดิน 
บนพื้นที่ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 18.83 ของจังหวัด นอกจากนี้เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพ่ือ
การเกษตรชลประทาน รายละเอียดตามตารางที่ 39 
 
ตารางท่ี 39 แสดงการจําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพิจิตร 

กลุ่มดิน ลุ่มน้ํา เนื้อที ่(ไร่) เนื้อที ่(ไร่) 
ยม น่าน เจ้าพระยา ไร่ ร้อยละ 

ดินบนพ้ืนที่ราบต่ํา 819,659 1,382,970 80,072 2,282,701 80.61 
ดินบนพ้ืนทีด่อน 249,084 270,367 13,898 533,349 18.83 
พื้นที่ลาดเชิงซอ้น - 4,720 110 4,830 0.17 
พื้นที่น้ํา 3,119 7,715 - 10,834 0.38 
พื้นที่อื่นๆ - 169 - 169 0.01 

รวม 1,071,862 1,665,941 94,080 2,831,883 100.00 
ท่ีมา : สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
 
  4.2) ทรัพยากรป่าไม้ 
         ป่าไม้ จากข้อมูลสถิติการป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ.2544 จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ป่าไม้
จํานวน 8,312 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 0.29 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดและตามเอกสารของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศให้มี
พ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่รวมประมาณ 3,910 ไร่ 

 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองดง ตําบลท่าเสา อําเภอโพทะเล มีพื้นที่ประมาณ 885 ไร่
ปัจจุบันได้( ดําเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานนครไชยบวร) 

 2) ป่าสงวนแห่งชาติเขาเจ็ดลูก–เขาตะพานนาค–เขาชะอม ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอ      
ทับคล้อ มีพื้นที่ประมาณ 1,150 ไร่ 

 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทราย–เขาพระ ตําบลเขาทราย อําเภอทบัคล้อ มีพื้นที่ประมาณ 1,875 ไร่ 
          แร่ธาตุ แหล่งแร่ท่ีสําคัญของจังหวัดพิจิตร คือ แร่ยิปซั่ม ซึ่งมีมากที่ตําบลวังง้ิวใต้ อําเภอดง
เจริญ เป็นแร่ยิปซั่ม ที่มีคุณภาพดี แร่มีสีขาวเนื้อหยาบ เปราะ มีผู้ดําเนินการขอสัมปทาน 2 รายรวม 2 แปลงเนื้อที่
สัมปทานบัตร 437 ไร่ และมีการทําเหมืองแร่ทองคํา โลหะทองคําปนเงิน ที่ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคล้อ 
      4.3) แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง   
        แม่น้ําน่าน ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตร ที่อําเภอเมืองพิจิตร ตะพานหิน  
บางมูลนาก ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับน้ําไหลลงสู่แม่น้ําน่าน 7 คลอง แม่น้ําน่านช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
พิจิตร มีความยาวประมาณ 97 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าไหลสูงสุด 1,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ในลุ่มนํ้า
ประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,626,250 ไร่ 
        แม่นํ้ายม ไหลจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดพิจิตรที่อําเภอสามง่าม โพธ์ิประทับช้าง 
โพทะเล ไปจังหวัดนครสวรรค์ มีคลองใหญ่รับนํ้าไหลลงสู่แม่น้ํายม 7 คลอง แม่น้ํายมช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร   
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มีความยาวประมาณ 124 กิโลเมตร มีปริมาณนํ้าไหลสูงสุด 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นท่ีในลุ่มนํ้าประมาณ 
2,046 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,276,750 ไร่ 
        แม่นํ้าพิจิตร เดิมเป็นแม่น้ําน่าน เมื่อมีการขุดลอกคลองแยกสายทําให้ตื้นเขิน โดยอยู่
ก่ึงกลางระหว่างแม่น้ําน่านกับแม่น้ํายม มีความยาว 127 กิโลเมตร ไหลผ่านอําเภอเมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง  
ตะพานหิน แล้วไปบรรจบกับแม่น้ํายมที่บ้านบางคลาน อําเภอโพทะเล แม่นํ้าสายนี้ตื้นเขินมากและมีฝายก้ันนํ้าเป็น
ช่วง ๆ เพ่ือใช้ในสวนผลไม้ 
      สถานการณ์น้ําของจังหวัด 

               สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ํา จังหวัดพิจิตร มีพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจํา 
จํานวน 12 อําเภอ 69 ตําบล 667 หมู่บ้าน ลักษณะปัญหา คือ การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร จากสภาพน้ําใน
แม่น้ํายม และแม่น้ําน่าน มีปริมาณน้อยในฤดูแล้ง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากฝนทิ้งช่วง 

      สถานการณ์ด้านน้ําท่วม เน่ืองจากพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ีอยู่ในลุ่มนํ้ายมและลุ่มนํ้าน่าน 
ดังน้ัน การเกิดอุทกภัยจึงมีอิทธิพลมาจากทั้งสองลุ่มนํ้า โดยสภาพปัญหาน้ําท่วมจังหวัดพิจิตร ที่ส่งผลมาจากลุ่มนํ้า
ยม เกิดจากลุ่มนํ้ายม ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่เพื่อควบคุมปริมาณน้ําหลากในพื้นที่ลุ่มนํ้าตอนบน ทําให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลกและพิจิตรบ่อยคร้ัง   
  4.4 พ้ืนที่ชุ่มน้ํา (Wetlands) 
  จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ที่ขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มนํ้าของ
เอเชีย คือ บึงสีไฟ ตั้งอยู่ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีอาณาเขตติดต่อ 4 ตําบล คือ ตําบลท่าหลวง ตําบลคลองคะ
เชนทร์ ตําบลโรงช้าง และตําบลเมืองเก่า บึงสีไฟเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ มีพ้ืนที่
ประมาณ 5,390.6 ไร่ โดยพ้ืนที่ทั้งหมด แบ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ําฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่น้ําเลาะเกาะ 
ประมาณ 4,252.69 ไร่ พื้นดินรอบบึงสีไฟ ประมาณ 1,137.90 ไร่ พื้นที่สวน ประมาณ 743.65 ไร่และส่วนที่ดิน
ของราชการ วัด โรงเรียน ประมาณ 375.26 ไร่ 

ลักษณะเด่นของบึงสีไฟ เป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย เป็นที่อยู่
อาศัยของ ปลาและนกหลายชนิด ปัจจุบันจังหวัดได้จัดให้เป็นที่พักผ่อน ท่องเที่ยวชมธรรมชาติท่ีสวยงามแห่งหน่ึง 
เป็นบึงเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตร พื้นที่รอบ ๆ บึงสีไฟ ถูกบุกรุกเป็นพ้ืนที่การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย ในปี พ.ศ.2521 
กรมประมงได้ทําการบูรณะบึงสีไฟโดยการสร้างคันดินข้ึนโดยรอบ เพื่อป้องกันการบุกรุก ต่อมาได้มีการรังวัดปัก
แนวเขต และออกเป็นหนังสือสําคัญที่หลวง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2534 โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลรักษา 

ปัญหาท่ีสําคัญของบึงสีไฟ คือ ปัญหาเร่ืองวัชพืชและการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง มีสภาพตื้นเขิน มี
วัชพืชอยู่ทั่วไป กรมประมงและจังหวัดพิจิตร ได้ทําโครงการปรับปรุงให้เป็นแหล่งการประมงท่ีสําคัญและแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ท้ังในโครงการขุดลอกนําเอานํ้าจากคลองชลประทานเข้าสู่บึงสีไฟ เพ่ือเพ่ิมระดับนํ้าและ
ป้องกันการขาดนํ้าในฤดูแล้ง และขุดลอกบึงให้ลึกกว่าเดิม โดยใช้เคร่ืองจักรกลขนาดหนัก หากโครงการต่าง ๆ นี้
แล้วเสร็จบึงสีไฟจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีศักยภาพทางด้านการประมงเพิ่มข้ึน  
  5) การจัดการขยะมูลฝอย  
   การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้มีหนังสือ  สั่งการแจ้งแนวทางให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ ๓ ช : ใช้น้อยลง  
ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ขยายผล 
การดําเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย เพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบกําจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ ๕ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย 
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ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ได้กําหนดให้จัดทําระบบฐานข้อมูลขยะของ
ประเทศ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน INFO เมนู “การบริหารจัดการขยะของ อปท.” หัวข้อ  
“มฝ.2” เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  สิ่งปฏิกูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีการออกข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  
เพ่ือเป็นการควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม 
 

ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ 
ของเสียอันตราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ในการแก้ไขปัญหาขยะอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมและนําส่ง
กําจัดอย่างถูกต้อง ณ บริษัท เบตเตอร์  เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ท้ังน้ี ได้ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดําเนินการที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจิตรได้รับขยะอันตราย (เช่น หลอดไฟ แบตเตอร่ี กระป๋องสเปย์ เป็นต้น) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
และนําส่งกําจัด เกือบ 10 ตัน ทําให้เห็นว่า ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะท่ีถูกต้องมาก
ย่ิงข้ึน 

มูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดพิจิตร มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยให้ รพ. ที่ตั้งเป็นศูนย์ท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อของอําเภอ รพ./รพ.สต. สถานพยาบาล/ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย และคลินิกสัตว์ จะต้องนําส่งมูลฝอยติด
เชื้อไปพักรวมท่ีศูนย์พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของอาํเภอ และส่งกําจัดโดยจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการเก็บขน 

 ปัญหาและสาเหตุ การสะสมและตกค้างของของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ได้ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ดังน้ี 

(1) ความเสียหายต่อสุขภาพประชาชนเน่ืองจากการสัมผัส การหายใจ ตลอดจนการกินอาหาร 
หรือนํ้าที่ปนเป้ือนด้วยของเสียอันตราย ซึ่งทําให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งที่เกิดพิษเฉียบพลันหรือเร้ือรัง เช่น โรคมะเร็ง
ผิวหนังเน่ืองจากได้รับสารหนู โรคพิษตะก่ัว โรคปรอท โรคถุงลมโป่งพอง และโรคติดเชื้อจากการสัมผัสมูลฝอยติด
เชื้อ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ 

(2) ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศที่มีผลมาจากของเสียอันตราย รวมทั้งการสะสมสารอันตราย
ในห่วงโซ่อาหาร 

(3) ความเสื่อมโทรมด้านวัตถุและทัศนียภาพ รวมทั้งผลกระทบต่อรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

(4) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อการลงทุนของต่างประเทศเนื่องจากการขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จําเป็นรองรับ เช่น การขาดระบบบําบัดและกําจัดทําให้ผู้ลงทุนต้องรับภาระในการกําจัดเอง 

(5) ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ทําให้ ไม่สามารถที่ เ ป็นผลผลิตไปจําหน่าย 
ได้เนื่องจากต้องพิจารณาคุณภาพของระบบการผลิต การจัดการของเสียจากขบวนการผลิตควบคู่ไปกับมาตรฐาน
สินค้าด้วย ทั้งน้ี รวมถึงสินค้าทางการเกษตรที่มีสารเคมีอันตรายตกค้างอยู่เกินค่ามาตรฐานกําหนดอีกด้วย 

(6) ผลกระทบต่องบประมาณของประเทศ ซึ่งต้องใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการบําบัดหรือกําจัด
ให้ถูกวิธี การฟ้ืนฟูสภาพการปนเป้ือนของเสียอันตราย รวมทั้งการบําบัดรักษาผู้ป่วย 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการสะสมและตกค้างของของเสีย
อันตรายเกิดได้จากหลายสาเหตุ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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(1) การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของปริมาณของเสียอันตราย และความหลากหลายของชนิดของเสีย
อันตรายที่ยากในการกําจัด ตลอดจนการกระจัดกระจายของแหล่งกําเนิดของของเสียอันตราย ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี ทําให้เกิดการผลิตของเสียอันตรายเพ่ิมมากข้ึน 

(2) ระบบบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ ในปัจจุบันยังไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

(3) การคัดค้านและต่อต้านจากประชาชนทั้งในท้องถ่ินและองค์กรเอกชน ทําให้โครงการสร้าง
ศูนย์บริการกําจัดของเสียอันตรายต้องล้มเลิกหรือล่าช้า 

(4) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนจํานวนมากยังขาดระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่าง
ถูกวิธีและครบวงจร 

(5) การจัดการของเสียอันตรายในปัจจุบัน ยังขาดกลไก มาตรฐาน และเกณฑ์ปฏิบัติในการ
ควบคุมประสิทธิภาพในขั้นตอนการเก็บรวบรวม การคัดแยก การขนส่ง การบําบัดและการกําจัดชั้นสูง โดยเฉพาะ
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

(6) ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและสถานประกอบการในการจัดการของเสียอันตราย  
  ปัญหาที่สําคัญ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดพิจิตร คือ 

(1) ปัญหาขยะตกค้าง  
(2) ปัญหาสถานท่ีท้ิงขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่กําจัดขยะ และใน

ส่วนที่มีสถานที่กําจัดขยะ ส่วนใหญ่ยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องยังไม่ถูก 
สาเหตุที่สําคัญ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดพิจิตร คือ 
(1) การดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ยังไม่ครบวงจรท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
(2) ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การ

นําขยะไปใช้ประโยชน์ อันได้แก่ ขยะรีไซเคิล การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
(3) สถานที่กําจัดขยะไม่เพียงพอ ปัญหาเกิดจากไม่สามารถหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 

ได้เน่ืองจากแต่ละฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ และไม่มีงบประมาณการดําเนินงาน รวมท้ังความขัดแย้งใน
การใช้ที่ดิน 

(4) ศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํากัด 
(5) ความเจริญของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญ 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอย 
(2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะ 
(3) การจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะรวม และการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะอันตราย 
(4) ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลัก

สขุาภิบาล 
(5) สร้างจิตสํานึกแก่ชุมชน ประชาชน และกลุ่มเยาวชนในเร่ืองการบริหารจัดการขยะ  

ในครัวเรือนอย่างง่าย การนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต 
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
 

 จากการสํารวจความต้องการของประชาชนผ่านการประชาคมระดับอําเภอ และเวทีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ได้สรุปปัญหาที่สําคัญ
ของจังหวัดพิจิตร ออกเป็น 5 ด้าน คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
รายละเอียดตามตารางท่ี 40 
 
ตารางท่ี 40  แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
ลําดับ ปัญหาความต้องการของประชาชน พ้ืนที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมระหว่าง

ตําบล หมู่บ้านขาดการบํารุงรักษาอยู่
ในสภาพทรุดโทรม ถนนเป็นหลุม เป็น
บ่ อ  ผิ ว ท า ง จ ร า จ ร ชํ า รุ ด  สัญจ ร
ยากลําบาก และไม่สะดวกต่อการ
ขนส่งผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะ
ถนนดิน ลูกรั งที่ ใ ช้ สัญจรไป  – มา 
ส่งผลให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
และในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัย ทําให้
ถนนเกิดการชํารุดเสียหายเพ่ิมมากขึ้น 
และเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

อําเภอเมือง/อําเภอตะพานหิน/
อําเภอดงเจริญ/อําเภอบึงนาราง/
อําเภอโพทะเล/อําเภอวังทราย
พูน/อําเภอเภอโพธ์ิประทับช้าง/
อํ า เ ภ อ บ า ง มู ล น า ก /อํ า เ ภ อ  
ทับคล้อ/อําเภอสากเหล็ก 

1.  ก่อสร้าง/ปรับปรุ งถนนให้ เ ป็น
ถนนลาดยาง (แอสฟัสติกคอนกรีต)/
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและรองรับ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
เกษตรกร 
2.  ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เ พื่ อ ข อ ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
เ พ่ือดําเนินการซ่อมแซม/ ก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคม และจัดหาหน่วย
ดําเนินการบํารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้การได้ 

 1.2 นํ้าประปาไม่เพียงพอ ระบบ
ประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน
ยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้นํ้าสําหรับอุปโภค 
บริโภคไม่เพียงพอ และไม่มีคุณภาพ 

อําเภอเมืองพิจิตร/อําเภอสามง่าม/
อําเภอวังทรายพูน/อําเภอทับคล้อ/
อําเภอตะพานหิน/อําเภอบึงนาราง/
อําเภอวชิรบารมี 

1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการขยายเขตประปาภูมิภาค 
2. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
ให้สามารถผลิตน้ําประปาที่มีคุณภาพ
เท่ากับน้ําประปาส่วนภูมิภาค 
3. จัดทําแผนงานโครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน/ประปาส่วนภูมิภาค 
เพื่อให้ประชาชนมีนํ้าประปาใช้ได้ทั่วถึง 
4. ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ 
5. จัดทําโครงการขุดอ่างเก็บนํ้า/ 
ขุดสระเก็บน้ํา 

 1.3 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสองข้าง
ถนนและพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน 
มีไม่เพียงพอ 

อําเภอเมืองพิจิตร/อําเภอสามง่าม/
อํ า เภอสากเหล็ ก/ อํ า เภอโพ ธ์ิ 
ประทั บช้ าง/อํ า เ ภ อทั บ ค ล้ อ / 
อําเภอวชิรบารมี 

ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่ า งบริ เ วณ 
สองข้ างถนนและ พ้ืนที่ สาธารณะ 
ในชุมชนให้ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 1.4 ท่อระบายนํ้าในพ้ืนที่ชุมชน 
เกิดการอุดตันและส่งกล่ินเหม็น 

อําเภอสามง่าม ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายนํ้า/ 
ขุดลอกท่อระบายน้ํา 
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ลําดับ ปัญหาความต้องการของประชาชน พ้ืนที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 แหล่งกักเก็บน้ําธรรมชาติ/อ่างเก็บน้ํา/

ทางระบายนํ้า/แก้มลิง/คลอง มีสภาพ
ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บนํ้าได้ และ
ไม่เพียงพอต่อการทําเกษตรในฤดูแล้ง 
เมื่อถึงฤดูน้ําหลากก็ไม่สามารถระบาย
ได้ทัน จึงทําให้เกิดอุทกภัยและนํ้าท่วม
ขังในพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชน 

ทุกอําเภอ 1 .  เห็ นควรขอรั บกา รส นับสนุ น
งบประม าณสํ า ห รั บก า รดํ า เ นิ น 
โครงการขุดลอก เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่การเก็บ
นํ้าสําหรับการทําเกษตรในพ้ืนที่  
2. สํารวจแหล่งน้ํ า ในพ้ืนที่ จัดทํา
ทะเบียน อ่างเก็บนํ้า เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพให้สามารถกักเก็บน้ําได้ 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานต่างๆ  
3. ก่อสร้างท่อระบายนํ้า 
4.  ขุดลอกคลอง/ ขุดแก้ม ลิง  และ 
แหล่งน้ําต่างๆ รวมทั้งบริหารจัดการ
นํ้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะ
ได้มีนํ้าไว้ใช้ในการเกษตรอย่าเพียงพอ 
5. ขยายเขตชลประทาน 
6. สร้างฝายกักเก็บนํ้า 
7. ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

 2.2  ปัญหาน้ํากัดเซาะตล่ิง อําเภอเมือง 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 
 2.3 ส่ิงแวดล้อมมีสภาพเส่ือมโทรม

และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดปัญหาดินและนํ้า 

อําเภอวังทรายพูน ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม รู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง จัดหา
เครื่องมือเคร่ืองใช้ให้เพียงพอสําหรับ
การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 

 2.4 ปริมาณขยะและน้ําเน่าเสีย 
ภายในชุมชนมีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก 
การขยายตัวของชุมชนและประชากร 

อําเภอเมืองพิจิตร/อําเภอสามง่าม/
อําเภอสากเหล็ก/อําเภอโพทะเล/
อําเภอทับคล้อ/อําเภอบึงนาราง 

1. ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอย 
ควบคุมไม่ให้ก่อปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
2. รณรงค์เร่ืองการคัดแยกแยกขยะ  
มูลฝอยที่ต้นทางแก่ประชาชน และ 
จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือเป็น
การลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัด 
3. กําจัดขยะมูลฝอย รวมถึงผักตบชวา
และวัชพืชต่างๆ ในแหล่งนํ้าชุมชน
อย่างสม่ํ า เสมอ เ พ่ือให้ เกิดปัญหา 
นํ้าเน่าเสีย 
 
 

- 32 -



ลําดับ ปัญหาความต้องการของประชาชน พ้ืนที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3. ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ (การเกษตร) 
 3.1 ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า/ปัจจัย

การผลิตมีราคาสูง เกษตรกรรายได้ 
ไม่เพียงพอ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก 

อําเภอเมืองพิจิตร/อําเภอสาม
ง่าม/อําเภอบางมูลนาก/อําเภอวัง
ทรายพูน/อําเภอบึงนาราง/อําเภอ
ทับคล้อ/อําเภอวชิรบารมี 

1. เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร/ส่งเสริม
อ า ชี พ เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ / ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. ควรมีการประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร โดยคิดคํานวณจากราคา
ต้ นทุ น  ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต  เ พ่ื อ ใ ห้
เกษตรกรมีรายได้ และมีกําไรจากการ
ขายพืชผลทางการเกษตร ตลอดจน
พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ
และสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิต และ
เป็นสายพันธุ์ที่สามารถต้านทานโรค
และศัตรูพืชได้ 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  
ให้มีความรู้เรื่องการปลูกพืชทดแทน
พืชหลัก 
4. จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร 
เร่ืองการทําเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

 3.2 การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร  
ทํ า ให้ เ กิ ดปัญหาสาร เคมี ตกค้ า ง 
ในผลผลิตทางการเกษตร 

อําเภอดงเจริญ ส ร้ า ง ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า รทํ า เ กษตร
ปลอด ภั ย / เ ก ษต ร อิ นท รี ย์  แล ะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน
ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 

4. ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 4.1 ปัญหาความยากจนของประชาชน 

อันเน่ืองมากจากหลายปัจจัย ดังน้ี 
  - การว่างงาน 
  - การเช่าที่นา ที่ดินทํากิน 
  - การกู้ยืมเงินมาประกอบอาชีพ  
ซ่ึงเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 
  - ปัญหาด้านราคาผลผลิต 
  - ต้นทุนการผลิตสูง เน่ืองจากปัจจัย
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารเคมี เครื่องจักร ซึ่งมีราคาสูง 
   - ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง อุทกภัย 
โรคแมลง และศัตรูพืชระบาด 

อําเภอเมืองพิจิตร/อําเภอสามง่าม/
อําเภอสากเหล็ก/อําเภอโพทะเล/
อําเภอทับคล้อ/อําเภอบางมูลนาก/
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง/ 
อําเภอวังทรายพูน 

1. หาแหล่งเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ํา 
ใ ห้ เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก แ ก่ เ กษต รก ร /
ผู้ประกอบการ 
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและทันสมัย  
เพื่อเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต 
3 .  ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้ านอา ชีพ  
ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
4. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบ
อ า ชี พ ใ น ชุ ม ช น  ซ่ึ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ 
มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง
ได้ดีกว่า ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต 
5. สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพเสริม 
6. ขุดลอกแหล่งน้ําต่างๆ ในตําบล 
ให้สามารถกัก เ ก็บ นํ้า ได้ เ พียงพอ 
ต่อการทําการเกษตรน้ําในฤดูแล้ง 
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 4.2 ขาดสถานที่จัดจําหน่ายสินค้าและ

ตลาดรองรับสินค้าของประชาชน/ 
กลุ่มอาชีพ 

อําเภอสามง่าม/อําเภอโพธ์ิประทับช้าง/
อําเภอทับคล้อ 

1. จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อให้
ประชาชน/กลุ่มอาชีพสามารถนํา
สินค้ามาจัดจําหน่ายได้ 
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ผลิตสินค้า 
ที่มีความแตกต่างหลากหลายและ 
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
3. ส่งเสริมความรู้เรื่องการตลาดให้กับ
ประชาชน/กลุ่มอาชีพ 
4. จัดหาแหล่งตลาดรองรับสินค้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 4.3 หน้ีสินครัวเรือนและหนี้นอกระบบ อําเภอเมืองพิจิตร/อําเภอบางมูลนาก/
อําเภอวังทรายพูน 

1. หาแหล่งเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ํา 
ให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน 
2. ส่ง เสริมการปรับโครงสร้างหน้ี 
โดยกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน 
3 .  ส่ ง เ สริ ม กา รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ด้ ว ย 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ปัญหาด้านสังคม 
 5 . 1  ปั ญ ห า อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น 

เน่ืองจากมีถนนสายหลักผ่านชุมชน 
ข า ด ป้ า ย สั ญญ าณ จ ร า จ ร  แ ล ะ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามกฎจราจร 

อําเภอเมือง/อําเภอบางมูลนาก 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรเพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนน และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 5.2 ปัญหาประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น 
คนพิการ ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล 

อําเภอเมือง 1. ฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
คนพิการ 

 5.3 ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
สถานที่ออกกําลังกาย เช่น สนามกีฬา
กลางของตําบล รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่
มีความรู้ด้านกีฬา 

อําเภอเมือง 1. จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
สถานที่ออกกําลังกาย เช่น สนามกีฬา
กลางของตําบล รวมทั้งบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านกีฬา 

 5.4 ปัญหาการว่างงาน/ประชาชน
อพยพไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ ทํา
ให้ลูกหลานต้องอยู่ตามลําพังหรือกับ
ญาติผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 

อําเภอเมือง/อําเภอตะพานหิน/
อําเภอบึงนาราง/อําเภอ 

วชิรบารมี/อําเภอโพธิ์ประทัช้าง/
อําเภอทับคล้อ/อําเภอสามง่าม 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนา
กลุ่มสตรีและเยาวชนด้านอาชีพ 
2. . ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดทัศนคติ
ในเร่ืองของการมีครอบครัว การมีบุตร 
ความมั่นคง และการดูแลเอาใจใส่ต่อ
บุพการี ตลอดจนผู้มีพระคุณ และ
ผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการสร้างครอบครัวที่
อบอุ่น ทําให้ประชาชนมีคุณภาพ และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
3. ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ และจัดหา
ตลาดจําหน่ายสินค้า 

 5.5 ปัญหาการว่างงาน การอพยพ ทุกอําเภอ 1. ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ และจัดหา
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ลําดับ ปัญหาความต้องการของประชาชน พ้ืนที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ย้ายถิ่นของประชาชนในวัยแรงงาน
เ พ่ื อ เ ข้ า ไ ปทํ า ง า น ใ น เ มื อ ง ใ ห ญ่  
ทํ า ใ ห้ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม ดู แ ล  เ ช่ น 
ลูกหลาน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
เช่น คนพิการ ไม่ได้รับการดูแลและ 
ปล่อยให้อยู่ตามลําพัง 

ตลาดจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชน
ใ น วั ย แ ร ง ง า น  เ พ่ื อ ล ด ปั ญ ห า 
การว่างงาน และการอพยพย้ายถ่ิน
เพ่ือเข้าไปทํางานในเมืองใหญ่ 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนา
กลุ่มสตรีและเยาวชนด้านอาชีพ และ
ฝึกอาชีพ ให้กับ ผู้ด้ อยโอกาสและ 
คนพิการอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดทัศนคติ 
ในเร่ืองของการมีครอบครัว การมีบุตร 
ความมั่นคง และการดูแลเอาใจใส่ 
ต่อบุพการี ตลอดจนผู้มีพระคุณ และ
ผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการสร้างครอบครัว 
ที่อบอุ่น ทําให้ประชาชนมีคุณภาพ 
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 5.6 การจัดระเบียบแม่ค้าหาบเร่  
แผงลอย เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ 
ไ ม่ ส า ม า ร ถ บั ง คั บ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ ฯ  
ข้อกฎหมาย ได้อย่างเกิดประสิทธิผล 
เ น่ืองจากทัศนคติและการปฏิบั ติ 
ที่ดําเนินการมานาน  

อําเภอทับคล้อ 1.  หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องวางแผน 
และดําเนินการ แก้ไขปัญหา  
2 .  องค์ ก รปกครอง ส่ วนท้ อ งถิ่ น  
ควรบริหารจัดการให้มีตลาดรองรับ
แม่ค้าหาบเร่แผงลอย 

 5.7 ความแตกแยกทางความคิดของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

อําเภอทับคล้อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ละสนั บ ส นุ น กิ จก ร ร ม 
เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
และเสริมสร้างการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

6. ปัญหาด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการ 
 6.1 ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ

สถานที่ออกกําลังกาย เช่น สนามกีฬา
กลางของชุมชน รวมทั้งไม่มีบุคลากรท่ี
มีความรู้ด้านกีฬา 

อําเภอสากเหล็ก จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
สถานที่ออกกําลังกาย เช่น สนามกีฬา
กลางของตํ าบล  รวมทั้ ง บุคลากร 
ที่มีความรู้ด้านกีฬา 

 6.2 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาค รั ฐ  ไ ม่ เ พี ย งพอ สํ าห รั บ 
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น ห้องนํ้าสําหรับบริการ
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

อําเภอวังทรายพูน/อําเภอทับคล้อ หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว
ดํ า เ นิ นก า รขอ รั บ ก า รสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อจัดทําประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 7.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสา

สน เท ศ ร วมถึ ง ค่ า นิ ย ม สมั ย ใ ห ม่ 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็วค่านิยมสังคมส่อไปทาง

อําเภอทับคล้อ ส่ง เสริมสนับสนุนแนวคิดทัศนคติ 
ในเร่ืองความพอเพียง และพฤติกรรม
ที่ดีงามให้กับคนรุ่นใหม่ 
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ลําดับ ปัญหาความต้องการของประชาชน พ้ืนที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ฟุ้งเฟ้อ ส่ือสังคมสมัยใหม่ยากควบคุม  
และวัยรุ่นเลียนแบบพฤติกรรมที่ผิด 

 7.2 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้อง ถ่ินเริ่มสูญหาย 
เ น่ืองจากไม่ ได้รับความสนใจจาก
เยาวชนรุ่นหลัง 

อําเภอทับคล้อ/ 
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการสืบสาน 
และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

 7.3 ประชาชนยังขาดการส่ง เสริม 
ด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่างเท่าเทียม  

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 . ฝึ กอบรม ให้ ค วาม รู้ด้ านอาชีพ  
และพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
2.  ส่ ง เส ริมและสนับสนุนการ จัด
การศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
3. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ศู น ย์ เ ย า วชน  และ ศู นย์ ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาทุกช่วงวัย 

 7.4 การเส่ือมศีลธรรมของคนในสังคม 
และหลงใหลในวัตถุนิยม ส่งผลให้เกิด
ความวุ่นวายในสังคม 

อําเภอโพธิ์ประทับช้าง ส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรมอันดี 
และตระหนักถึงหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา 

8. ปัญหาด้านการสาธารณสุข 
 8.1 ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้

เกี่ยวการดูแลรักษาสุขภาพ สุขอนามัย 
ความสะอาด  และการสุขาภิบาล 
ใ น ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ชุ ม ช น  อี ก ทั้ ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีไม่ เพียงพอ 
กับปริมาณผู้ป่วยที่ต้องรับผิดชอบ  

อําเภอวังทรายพูน/อําเภอบึงนาราง/
อําเภอสามง่าม/อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

1. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ปลูกฝัง จิตสํานึกเ ก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ  
2. ส่งเสริมสุขอนามัยประชาชนทุกกลุ่ม 
3. ดูแลความสะอาด และส่งเสริม 
การสุขาภิบาลในครัวเรือนและชุมชน 

 8.2 ปัญหาโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก 
และโรคไขหวัดใหญ่ รวมถึงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

อําเภอวังทรายพูน/อําเภอบึงนาราง/
อําเภอสามง่าม/อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการดูแล
สุขภาพกับประชาชนร่วมกับหน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
2.  ค วบ คุ ม  ป้ อ ง กั น  แ ล ะ ร ะ งั บ
โรคติดต่อ พร้อมกับสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนเพ่ือป้องกันตนเองและ
ผู้ อ่ืนจากการแพร่ระบาดของโรค  
โดยการปฏิบัติตามข้อควรระวังและ
คําแนะนําของหน่วยงานสาธารณสุข  
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ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
 
    1) รายงานผลระดับการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ของสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทํา
โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province & Cluster Benchmarking) โดยผลการพัฒนา 
เชิงเปรียบเทียบในภาพรวมตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ใน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการวัดระดับการพัฒนาฯ พบว่าจังหวัดพิจิตรดัชนีการพัฒนา (Composite Index)        
ณ ปี 2557 เท่ากับ 3.30 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ท่ี 4 เร่ืองการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ได้คะแนนน้อยท่ีสุด เท่ากับ 2.90 ตัวชี้วัดที่ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา คือ 
อัตราเงินเฟ้อ 
 ในส่วนของแผนพัฒนาของจังหวัดพิจิตร ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ.2557 - 2560 ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ จําแนกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีความสอดกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) เมื่อ
พิจารณาจากตัวชี้วัดที่สําคัญ พบว่าจังหวัดพิจิตรมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังร้อยละ 
14.49 ต่อปี โดยโครงสร้างเศรษฐกิจที่สําคัญประกอบด้วยภาคเกษตรร้อยละ 52 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 10 และ
ภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ 38 โดยมีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 2 ล้านไร่ มีสินค้าเกษตรสําคัญของจังหวัด ได้แก่ 
ข้าว ด้านอุตสาหกรรมมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า 700 โรงงาน รายได้เฉล่ียของจังหวัดเท่ากับ 113,450 
บาท/คน/ปี ซึ่งต่ํากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ด้านการท่องเท่ียวแม้ไม่ใช่สาขาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแต่มีอัตรา
การขยายตัว ทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2557 มีจํานวนผู้เย่ียมเยือนรวม
ประมาณ 410,000 คน มีรายได้รวม 2,271 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคม โดยมี
สัดส่วนคนจนร้อยละ 1.21 เส้นความยากจนอยู่ที่ระดับ 2,269 บาท/คน/เดือน ด้านแรงงานยังมีอัตราการว่างงาน
อยู่ที่ร้อยละ 0.66 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณนํ้าต้นทุนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้นํ้า ด้านสิ่งแวดล้อมยังมีปัญหาปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่มีสัดส่วนปริมาณขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่เพียง
ร้อยละ 19.31 และมีสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัด ในปี 2556 มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 จากข้อมูลการวัดระดับการพัฒนา จังหวัดควรให้ความสําคัญรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมให้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควรให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาด้านความ
เหลื่อมลํ้าที่มีเกิดขึ้นลดสัดส่วนคนจน ลดอัตราการว่างงานลงให้เท่ากับ 0 พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่ืองนํ้าที่ไม่
เพียงพอ จัดการขยะให้ลดลง เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดก้าวหน้าควบคู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 การวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เมื่อนํามาคํานวณดัชนีการพัฒนา (Composite Index) ณ ปี 2557 จังหวัดพิจิตรได้
คะแนนรวมเท่ากับ 3.30 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่ากลาง 76 จังหวัด ท่ีมีคะแนนรวมเท่ากับ 3.21 
ท้ังน้ีหากพิจารณารายประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ได้คะแนนเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยตัวชี้วัดท่ีต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา คือ อัตราพ่ึงพิง 
 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ได้คะแนนเท่ากับ 3.35 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา คือ อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต 
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 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ได้คะแนนเท่ากับ 
3.42 อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา คือ จํานวนโรงงาน/สปก.ผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ได้คะแนน
เท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับต้องพัฒนา โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา คือ อัตราเงินเฟ้อ 
 5.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ได้คะแนนเท่ากับ 3.56 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดที่ต้องให้ความสําคัญในการพัฒนา คือ พ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด 
 
  2) ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2557 – 2559  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการนํ้า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
             เป้าประสงค์  มีน้ําเพียงพอและประชาชนมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ผลดําเนินงาน ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 
 ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนร้อยละ 0.32 จากพื้นที่จังหวัดทั้งหมด โดยในปี พ.ศ.2555,2556 
และ 2557 มีจํานวนพื้นท่ีป่าไม้ใกล้เคียงกัน 
 ทรัพยากรน้ํา ด้านปริมาณนํ้าต้นทุนของจังหวัดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดทุกๆ ปี 
ท้ังน้ี มีความต้องการใช้น้ําของจังหวัดด้านการเกษตรในปี 2557 - 2558 เท่ากับร้อยละ 70 และเพ่ือการบริโภค 
ร้อยละ 25 
 สิ่งแวดล้อม ด้านปริมาณขยะของจังหวัดในปี 2557 มีปริมาณเท่ากับ 197,966 ตัน และมีปริมาณ
ขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.31 จากปริมาณทั้งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 6.27 จากปี 2556  
คุณภาพนํ้าของจังหวัดมีสภาพเส่ือมโทรม จากปี 2554 จนถึงปี 2557 คุณภาพนํ้ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึนจนถึงระดับพอใช้ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านตัน ซึ่งในปี 2556 มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่าน
มาคิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซฯ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 32.91 ตัน/ล้านบาท  
 การใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง อัตราการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรค่อนข้างคงที่ในแต่
ละปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 448.10 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน ส่วนในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อ GPP 
ค่อนข้างคงที่ในแต่ละปี โดยในปี 2557 อยู่ที่ 7,506.27 กิโลวัตต์-ชั่งโมงต่อล้านบาท อัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากรในปี 2557 อยู่ที่ 307.05 ลิตรต่อคน ส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรมปี 2557 อยู่ที่ 139.71 ลิตรต่อล้านบาท 
ปัญหา อุปสรรค 
 1.พ้ืนที่รองรับ กักเก็บน้ําทางธรรมชาติจํานวนมากเกิดการตื้นเขินโดยเฉพาะบึงสีไฟ แม่น้ําพิจิตร ซึ่ง
เป็นแหล่งนํ้าสําคัญของจังหวัด อีกทั้ง ห้วย หนอง คลอง บึง ในพ้ืนที่ ไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงดูแลอย่างทั่วถึง 
 2.การเชื่อมต่อระหว่างห้วย หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติถูกทําลายลงจากการพัฒนาของเมือง  
 3.ระบบชลประทานไม่ครอบคลุมพ้ืนที ่การทําการเกษตรที่ตอ้งการนํ้ามากในฤดแูล้ง และไมม่ีแหล่ง
กักเก็บนํ้าในชว่งฤดูแล้ง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 1.การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งนํ้าท่ีสําคัญของจังหวัดโดยเฉพาะบึงสีไฟ แม่น้ําพิจิตร ห้วย หนอง คลอง 
บึง ในพื้นที่ให้สามารถรองรับ กักเก็บนํ้า เพื่อรองรับและป้องกันน้ําท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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 2.การก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ําขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มนํ้าน่าน การพัฒนาระบบชลประทานให้
ครอบคลุมพ้ืนที่มากข้ึน  
 3.การสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ให้ช่วยกันใช้นํ้า
อย่างมีคุณค่าและช่วยกันดูแลแหล่งนํ้าให้สามารถอยู่กับเราอย่างยั่งยืน 
 4.ก่อสร้างระบบกําจัดขยะของจังหวัดในเขตอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก 
อําเภอโพทะเล อําเภอสากเหล็ก อําเภอทับคล้อ 
 5.อบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกําจัดขยะที่ถูกสุขอนามัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพ่ึงพาตนเอง 
                              และการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   เป้าประสงค์ :พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพื่อให้ประชาชนอยู่ดี
กินดี โดยมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง บนฐานทรัพยากรที่มี 
ผลดําเนินงาน ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 
 เศรษฐกิจภาพรวม (1.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใน
ปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 61,787 ล้านบาท ขยายตัวลดลงกว่าร้อยละ 16.92 จากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ 113,450 บาท/คน/ปี (1.2) มูลค่าเศรษฐกิจ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ภาคเกษตร 
(เกษตรกรรมและประมง) ภาคการค้า (สาขาขายส่งขายปลีกฯ) ภาคอุตสาหกรรม จากอัตราการขยายตัว พบว่า 
สาขาเกษตรมีอัตราการขยายตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งควรให้ความสําคัญ เน่ืองจากเป็นสาขาหลักของจงัหวัด 
 ภาคการเกษตร มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด เนื้อที่ใช้เพ่ือการเกษตรเฉล่ียประมาณ 2 ล้านไร่ โดยเป็นส่วนของนาข้าว ด้านผลผลิตของ 5 พืช
เศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศ พบว่าจังหวัดมีผลผลิตข้าวมากที่สุด รองลงมาคือ อ้อย และมันสําปะหลัง 
 จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 2,831,883 ไร่ พื้นที่การเกษตร 2,036,775 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
72 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการทํานา โดยมีแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมไหลผ่าน 
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 35 ของพื้นท่ีทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทาน 372,229 ไร่ นอกเขตชลประทาน 
211,600 ไร่ มีเน้ือท่ีเพาะปลูกข้าวรวม จํานวน 2,233,323 ไร่ แยกเป็น ดังน้ี 
  1.มีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปี จํานวน 53,153 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูกข้าวประมาณ 
1,645,047 ไร่ ผลผลิต 963,196 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 591 กิโลกรัม เนื้อที่ปลูกข้าวลดลงจากปีที่แล้ว จํานวน 
157,516 ไร่ หรือร้อยละ 8.7 ผลผลิตรวมลดลงจากปีที่แล้ว 144,049 ตัน หรือร้อยละ 13.0 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ลดลงจากปีที่แล้ว 29 กิโลกรัม หรือร้อยละ 4.7 พันธ์ุข้าวนาปีที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด คือ ขาวดอกมะลิ 105 
รองลงมา คือพิษณุโลก 2 และ กข 31 (ปทุมธานี 80) สถานการณ์เน้ือที่เพาะปลูกข้าวนาปีลดลง และผลผลิตต่อไร่
ลดลง  
  2.สําหรับการทํานาปรังฤดูการผลิตปี 2557/2558 มีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปรัง จํานวน 
10,038 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูกข้าวประมาณ 588,276 ไร่ ผลผลิต 363,114 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 620 กิโลกรัม 
เน้ือที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลงจากปีที่แล้ว 411,077 ไร่ หรือร้อยละ 41.1 ผลผลิตรวมลดลงจากปีที่แล้ว 
275,609 ตัน หรือร้อยละ 41.2 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงจากปีที่แล้ว 23 กิโลกรัม หรือร้อยละ 3.6 พันธุ์ข้าวนาปรัง
ท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด คือ กข 41 รองลงมาคือ กข 31 (ปทุมธานี 80) และพิษณุโลก 2 สถานการณ์การ
เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558/2559 มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง 13,320 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูกข้าว จํานวน 
294,175 ไร่ ลดลงจากปีท่ีแล้ว 294,101 ไร่ หรือร้อยละ 50.0 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง 2 ปีที่
ผ่านมามีเน้ือเพาะปลูกที่ลดลงประมาณครึ่งหน่ึง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ก็ลดลง 
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 ภาคอุตสาหกรรม มูลค่าเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จําวนโรงงานของจังหวัดมีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 745 
โรงงาน ด้านจํานวนเงินลงทุนของจังหวัดเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี 2557 มีจํานวนเงินลงทุนเท่ากับ 11,382 ล้านบาท 
ด้านจํานวนคนงานเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2557 มีจํานวนเท่ากับ 8,503 คน ด้านผลิตภาพแรงงานของจังหวัด
เพ่ิมข้ึนทุกปีโดยปี 2556 อยู่ที่ 465,613 บาท/คน/ปี 
 ภาคการท่องเที่ยว มูลค่าเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จํานวนผู้เย่ียมเยือนโดยรวมมีการเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
รองลงมาเป็นนักทัศนาจรชาวไทย โดยในปี พ.ศ.2556 จังหวัดพิจิตร มีรายได้จาการท่องเที่ยว 597.65 ล้านบาท ปี 
พ.ศ.2557 มีรายได้ 619.05 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 21.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 ปี พ.ศ.2558 มีรายได้ 
1,277.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 658.28 ล้านบาท จากปี พ.ศ.2557 คิดเป็นร้อยละ 106.34 (สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5) ในปี 2557 จํานวน 226,458 คน และ 192,101 คน ตามลําดับ รายได้จากการท่องเที่ยวจึง
มาจาก   ชาวไทยเป็นหลัก ในปี 2557 มีจํานวนห้องพักลดลง แต่อัตราการเข้าพักสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 42 ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสูงที่สุด  
 ภาคการค้า มูลค่าเศรษฐกิจสาขาการค้าส่งค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด จํานวนสถานประกอบการด้านการค้าส่งค้าปลีกของจังหวัดมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2550-2554 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 3,817 ราย เป็น 7,637 ราย  
ปัญหา อุปสรรค 
 1.ปริมาณนํ้าในการเพาะปลูกข้าวไม่เพียงพอ เน่ืองจากพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทาน และเกษตรกรบางส่วนเปล่ียนไปปลูกพืชอื่นแทน   
 2.ปริมาณด้านการผลิต ต้นทุนสูง ลดการใช้สารเคมี เพ่ิมระยะเวลาปลูกข้าว ผลผลิตไม่มีคุณภาพ และ
ราคาข้าวตกต่ํา ชาวนาขาดการบูรณาการร่วมกัน เปลี่ยนทัศนคติชาวนา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย 
 3.เกษตรกรขาดเงินทุนในการดูแลรักษา เชน่ ปุ๋ย ยาฆ่าวัชพืช เป็นสาเหตทุําให้วัชพืชมาก ข้าวชะงัก
การเจริญเติบโต 
 4.เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามคําแนะนําทุกขั้นตอน เน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องแรงงาน และ
เงินทุนในการผลิตและขาดการจดบันทึกรายกิจกรรม ส่งผลให้สามารถเปรียบเทียบผลผลิตได้ 
 5.ราคาข้าวตกต่ํา ทําให้เกษตรกรบางส่วนงดทํานาปรังและหันไปปลูกพืชใช้นํ้าน้อย ได้แก่ ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ พืชตระกูลถ่ัว พืชผัก ไม้ดอกและพืชอายุสั่นอื่นๆ 
 6.แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การ
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะมาเยือน ประกอบกับการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยังไม่ครอบคลุม 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.พัฒนาแหล่งนํ้าในพื้นที่ ให้สามารถกักเก็บนํ้าไว้ใช้ทําการเกษตรและขยายเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 
 2.การสร้างจิตสํานึกให้ชาวนาเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข้าวปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
 3.การสร้างแรงจูงใจเกษตรกรในการผลิตข้าวปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในด้านการตลาดและราคา 
 4.พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในทุก
ช่องทางอย่างต่อเน่ือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
               เป้าประสงค์ : คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ผลดําเนินงาน ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 
 การดําเนินการในห้วงปี พ.ศ.2557 – 2559 มุ่งเน้นการขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร 
สิรินธร โดยดําเนินการขยายผลในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางการเกษตร 
กล่าวคือ สามารถพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้อย่างครอบคลุม สามารถลดต้นทุนในการเดินทาง
ของประชาชน และเกษตรกรในการใช้เส้นทางสัญจรไป – มา การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งช่วยให้การขนส่ง
ผลผลิตการเกษตรดังกล่าว ลดต้นทุนการขนส่ง เข่ือมเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ส่งผลดีต่อการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอีกทางหน่ึงด้วย 
 การศึกษา จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จังหวัดพิจิตร อายุ 15 – 59 ปี ณ ปี พ.ศ.2558 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.58 ปี ต่ํากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.3 ในวิชา
สําคัญ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ของจังหวัดพิจิตร เท่ากับ 39.53 ต่ํา
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 40.10 จํานวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จํานวน 314 แห่ง นักเรียน จํานวน 36,525 คน ครูจํานวน 2,653 คน มีห้องเรียนจํานวน 2,825 ห้อง 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1:14 อัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน เท่ากับ 1:13 ด้านการศึกษาของจังหวัด
พิจิตร ในปี 2558 มีจํานวนนักเรียน 36,165 คน จํานวนห้องเรียน 2,783 ห้อง และมีครู 2,582 คน จํานวน
นักเรียนเฉลี่ยต่อห้องลดลง ปี 2558 อยู่ที่ 12.99 คน และอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 14.01 คน 
 ความยากจน ผลจากการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ.2556 มีครัวเรือนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์รายได้ จปฐ. จํานวน 741 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของครัวเรือนท่ีจัดเก็บ 88,400 ครัวเรือน ปี พ.ศ.
2557 มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จปฐ. จํานวน 1,403 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของครัวเรือนที่จัดเก็บ 
118,506 ครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 มีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จปฐ. จํานวน 913 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
0.74 ของครัวเรือนที่จัดเก็บ 122,998 ครัวเรือน  
 ด้านหน้ีสินครัวเรือน จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ของจังหวัดพิจิตร 
ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2556 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี พ.ศ.2556 มีจํานวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
เท่ากับ 208,219 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2554 ท่ีมีจํานวนหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือน เท่ากับ 161,005 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.32  
 การสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2558 จํานวน 545,726 คน มีบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมจํานวน 
1,087 คน ประกอบด้วย แพทย์ จํานวน 131 คน มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1 : 4,165.8 ทันตแพทย์ 
จํานวน 50 คน มีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1 : 10,914.52 เภสัชกร จํานวน 55 คน มีสัดส่วนเภสัช
กรต่อประชากร เท่ากับ 1 : 9,922.29 พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 851 คนมีสัดส่วนพยาบาลต่อประชากร เท่ากับ 1 : 
641.27  
 อัตราการเกิดของประชากรของจังหวัดพิจิตร ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 ในภาพรวมมีแนวโน้ม
ลดลง โดยปี พ.ศ.2556 มีอัตราการเกิดเท่ากับ 4,960 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2555 ที่มีอัตราการเกิดเท่ากับ 5,366 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ปี พ.ศ.2557 มีอัตราการเกิดเท่ากับ 4,782 คน ลดลงจาปี พ.ศ.2556 จํานวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.59  
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 การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และนํ้าประปามีจํานวน
เพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะที่การเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมเกินครึ่งไปอยู่ที่ร้อยละ 81.48 แต่การเข้าถึงประปายังมี
เพียงร้อยละ 20.91 ณ ปี 2557 สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตปัจจุบันมีการเข้าถึงคิดเป็นร้อยละ 27.99 
 การทํางาน  ด้านแรงงานภาคการค้ามรแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2553 - 2557 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 14.5 ของจํานวนแรงานท้ังหมด ในปี 2557 กําลังแรงงานลดลง ในขณะที่อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึน แรงงานส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม แต่มีการปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี 2557 มีสัดส่วนแรงงานใน
ระบบฯ อยู่ที่ร้อยละ 17.46  
 ในปี 2558 มีจํานวนประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 440,180 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
294,589 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 ผู้มีงานทํา จํานวน 292,363 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 ผู้ว่างงาน จํานวน 2,211 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ผู้ที่รอฤดูกาล จํานวน 65 คน และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 145,591 คน หรือร้อยละ 
33.1 โดยเป็นผู้ทํางานบ้าน 45,954 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 เรียนหนังสือ 26,289 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ
อื่นๆ 73,348 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 ผู้มีงานทําประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีจํานวนมากท่ีสุด 
115,416 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด มีจํานวน 
50,456 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และอาชีพข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและให้บริการ มีจํานวน 42,285 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.5 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 การดําเนินงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นโครงการพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ จะถูกปรับลดงบประมาณ และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ทั้งๆ ที่โครงการดังกล่าวสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
               เป้าประสงค์ : องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการที่ดี 
ผลดําเนินงาน ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 
 การดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จังหวัดได้ดําเนินการโดยใช้งบประค่าใช้จ่ายในการการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพระบบการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ.
2551 ในการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด โดยมีกิจกรรมที่
สําคัญ เช่น  
 1.การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (ก.บ.จ.พิจิตร) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้จัดประชุมทั้งหมด  5 ครั้ง   
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุม่จังหวัด พ.ศ.2561 ของจังหวัดพิจิตร จํานวน 3 คร้ัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    เป้าประสงค์ : จังหวัดมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลดําเนินงาน ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 
 จังหวัดพิจิตร ได้สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานประชาคม
อาเซียนจังหวัด สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน การ
เตรียมการทําสัญญาเป็นเมืองคู่มิตรกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประธานโฮจิมิน ได้ดําเนินการก่อสร้างศูนย์มิตรภาพไทย เวียดนาม
บ้านดง ตําบลป่ามะคาบ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพ่ือสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องต่อไป 
 ฯพณฯ เหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยเยือน
จังหวัดพิจิตร เพ่ือตามรอยเส้นทางท่านโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับ ได้มีการหารืออย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นความเห็นร่วมกัน ดังน้ี       
1) ขอให้มีการตั้งชื่อถนน หรือซอย บริเวณท่ีจะเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างศูนย์มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านดง โดยให้ตั้ง
ชื่อเป็น “โฮจิมินห์” 2) กรณีของภาพยนตร์เร่ือง Thau Chin in Siam ให้จัดทํา subtitle เป็นภาษาไทย 3) การ
หารืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ซึ่งคณะเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้รับหลักการของจังหวัดพิจิตร โดยจะจัดส่งข้อมูลของจังหวัดพิจิตรไปทาบทามกับ
จังหวัดของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เหมาะสมต่อไป 
ปัญหา อุปสรรค 
 ในการดําเนินงานเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) กับต่างประเทศดังกล่าว 
ในการประสานงาน การประชุม หารือร่วมกัน ในส่วนของจังหวัดไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อร่วม
ประชุม หารือกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    เป้าประสงค์ : คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ผลดําเนินงาน ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 
 1.กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจของจังหวัดพิจิตร ปี 2557 มีจํานวน 172 คดี ลดลงจากปี 2556 จํานวน 
15 คดี ท่ีมีจํานวน 187 คดี ปี 2558 มีจํานวน 149 คดี ลดลงจากปี 2557 จํานวน 23 คดี โดยคดีฉ้อโกงมีสูงมาก
เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ คดียักยอกทรัพย์ คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
 2.กลุ่มคดียาเสพติด มีจํานวน 3,389 คดี มีผู้ถูกจับกุม จํานวน 3,550 คน สะท้อนปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน 
ปัญหา อุปสรรค 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ไม่เพียงพอ ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ผลการดําเนินงาน ปี 2561 
จังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินจํานวน  219,443,100 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหน่ึงร้อย
บาทถ้วน) และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตามแผนพัฒนาภาคประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นเงินจํานวน 105,854,300 บาท (หน่ึงร้อยห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 325,297,400 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 

เบกิจ่าย คงเหลือ 
ผลผลิต : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

29 36,215,913.22 35,234,320.71 
(97.29) 

981,592.51 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 114 126,188,171.04 115,969,842.17 
(91.90) 

10,218,328.87 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม 52 47,820,014.74 43,840,055 
(91.68) 

3,979,959.74 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

1 9,000,000 8,399,471.95 
(78.72) 

755,529.05 

รวม 196 219,379,100 203,443,689.83 
(92.74) 

15,935,410.17 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

แผนพัฒนาภาคประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 

เบกิจ่าย คงเหลือ 
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่ม
เฉพาะ 

4 22,900,000 18,222,543 
(79.57) 

4,677,547 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ภาคเหนือ 

11 82,954,300 69,373,552.32 
(83.62) 

13,580,747.68 

รวม 15 105,854,300 87,596,095.32 
(82.75) 

18,258,294.68 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
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ผลการดําเนินงาน ปี  2562 
จังหวัดพิจิตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจํานวน 208,800,500 บาท (สองร้อยแปดล้านแปดแสนห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังน้ี 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบกิจ่าย 
เบกิจ่าย คงเหลือ 

(1) การพัฒนาด้านสังคม 96 35,009,508.52 29,862,819 
(85.30) 

448,473.52 

(2) การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม

39 55,806,096.48 41,970,229.80 
(75.21) 

13,115,873.88 

(3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 54 92,573,795 74,564,274.27 
(80.55) 

18,009,520.73 

(4) การพัฒนาด้านเกษตร 2 2,046,600 2,046,600 -
(5) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ

17 14,364,500 14,167,301.50 
(98.63) 

2,198.50 

(6) การบริหารจัดการแบบบรูณาการ 1 9,000,000 8,820,503.81 
(98.01) 

179,496.19 

รวม 209 208,800,500 171,431,728.38 
(82.10) 

37,368,771.62 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานและแนวทางแกไ้ข 
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค ดังน้ี 
(1) กรณีการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการ

พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) หรือคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) แล้วจึงขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรายงานกระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณา
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบจาก 
รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแผนงานบูรณาการ ซึ่งการดําเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวใช้ระยะเวลาพอสมควร 
ทําให้เกิดความล่าช้า และจังหวัดไม่สามารถดําเนินการตามโครงการได้ทันภายในกําหนดเป็นเหตุให้สํานัก
งบประมาณดึงงบประมาณกลับ ทําให้จังหวัดเสียโอกาสในการใช้งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดได้เต็มศักยภาพ 
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(2) จังหวัดพิจิตรให้ความสําคัญและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีที่จังหวัดได้รับจัดสรร
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางเคร่งครัด โดยมี 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 
ทุกเดือน นอกจากนั้นจังหวัดพิจิตรยังได้สั่งการให้ส่วนราชการ/อําเภอ ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกําหนดทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ 

ผลการดําเนินงาน ปี  2563 
        จังหวัดพิจิตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินจํานวน 120,870,800 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อย
บาทถ้วน) โดยมีแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังน้ี  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

(1) การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

1 19,994,000 - 19,994,000 

(2) การพัฒนาด้านการเกษตร 1 4,130,500 - 4,130,500 
(3 ) การพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม
การค้า การลงทุน

2 13,978,900 5,410 13,973,490 

(4) การพัฒนาด้านสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

11 66,967,400 10,551,500 56,415,900 

(5) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ

5 6,800,000 2,023,632 4,776,368 

(6) การบริหารจัดการแบบบรูณาการ 1 9,000,000 6,058,282.68 2,941,717.32 
รวม 21 120,870,800 18,638,824.64 102,231,975.32

(ข้อมูล ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2563) 

หมายเหตุ  
       จังหวัดพจิิตรไดโ้อนงบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินจํานวน 21,486,900 บาท  
คงเหลืองบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวน 99,383,900 บาท 
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ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค 
การมอบอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยงานในสังกัดของจังหวัด  
แต่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเป็นต้นสังกัดของราชการส่วนกลางนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 8 แล้วหัวหน้าหน่วยงานของราชการส่วนกลางดังกล่าว 
จึงมอบอํานาจต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการดําเนินการตามระเบียบ ข้อ 6 ประกอบ
ข้อ 7 วรรคหน่ึง ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 

แนวทางการแก้ไข 
ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ

โครงการให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรง ซึ่งจะทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้นสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามเป้าหมาย 
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2. ประเด็นการพัฒนา 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพิจิตร 

1. บทวิเคราะห์
 1.1 กรอบยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561 - 2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”  

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนา ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ 
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1. การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ

1. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเร่ืองความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
3. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สําคัญ

2. การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
ม่ันคง

1. การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน
2. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่
3. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

3. การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชญิภัย
คุกคามที่กระทบต่อ
ความม่ันคงของชาติ

1. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
3. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ

4. การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกบัอาเซียน
และนานาชาติ

1. การเสริมสร้างและรักษาดลุยภาพสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ
2. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3. การร่วมมอืทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและท่ีมใิช่ภาครัฐ

5. การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความม่ันคงแบบองค์
รวม

1. การพัฒนากลไกให้พรอ้มส่าหรับการตดิตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตอืน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
2. การบริหารจัดการความมัน่คงให้เอือ้อํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ
อื่น ๆ
3. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง

(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
  (2.1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน 
ด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่  
  (2.2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัลและการ 
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
  (2.3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ 
การยกระดับรายได้และการกินดี อยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลติภาพการผลิต
ท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร

1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน
2. เกษตรปลอดภัย
3. เกษตรชีวภาพ
4. เกษตรแปรรูป
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต
โดยสร้างอตุสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต

1. อตุสาหกรรมชีวภาพ
2. อตุสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
3. อตุสาหกรรมและบริการดจิิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
4. อตุสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
5. อตุสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ
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3. สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเท่ียว โดยการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สําคัญของการทอ่งเที่ยวระดับ
โลกที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิม
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มคีณุภาพสูง 

1. ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
2. ท่องเที่ยวเชงิธุรกิจ  
3. ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
4. ท่องเที่ยวสา่ราญทางน้ํา  
5. ท่องเที่ยวเชือ่มโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง 
รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

1. เชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยตอ่  
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3. เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 
5. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานผู้ประกอบ 
การยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบ 
การยุคใหม่ท่ีมทีักษะและจติวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถใน
การแข่งขันและมอีัตลักษณ์ชดัเจน 

1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉรยิะ 
2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 
 (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ 
ท่ีจ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค ์

1. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
2. การบูรณาการเรื่องความซือ่สตัย์ วินัย คณุธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา  
3. การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
4. การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 
5. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
6. การใช้สือ่และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม 
7. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ มุ่งเน้นการ
พัฒนาคนเชิงคุณภาพ 

1. ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์  
2. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนด ีมีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
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ในทุกช่วงวัย สอดรับกับศตวรรษท่ี 21  
3. ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของตลาด  
4. ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที ่21 มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา 

1. การปรับเปลีย่นระบบการเรยีนรู้ให้เอือ้ตอ่การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษท่ี 21 
2. การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 
การวางตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
6. การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
7. การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนกัถงึพหปุัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตัง้แต่ระดับปฐมวัย  
2. การสร้างเสน้ทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางานและระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
3. การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาตแิละคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีด ีครอบคลุมทั้งด้าน
กาย ใจ สติปญัญา และสังคม 

1. การสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะ  
2. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมสีุขภาวะท่ีด ี 
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ด ี 
5. การส่งเสริมให้ชมุชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะทีด่ีในทุกพ้ืนที ่

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนษุย์ 

1. การสร้างความอยู่ดีมีสขุของครอบครัวไทย 
2. การส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชมุชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกหอ้งเรียน  
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการ
กีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและ 
พัฒนาประเทศ 

1. การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
2. การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลงักาย กีฬาและ
นันทนาการ  
3. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
4. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมกฬีา 
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 (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ีให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและ 
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
1. การลดความเหลื่อมล้ํา 
สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ 

1. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
2. ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
3. กระจายการถือครองทีด่ินและการเข้าถึงทรัพยากร  
4. เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือทีม่ีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน 
5. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
6. ลงทุนทางสงัคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลอืกลุ่มคนยากจนและกลุม่ผูด้อ้ย 
โอกาสโดยตรง  
7. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 
โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้นอ้ยและกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส  
8. สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี 
 

1. พัฒนาศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคมและเทคโนโลยีในภูมภิาค 
2. กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุม่จังหวัดในมติิต่าง ๆ 
3. จัดระบบเมืองที่เอือ้ตอ่การสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง 
ในอนาคต  
4. ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ เพ่ือวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
5. สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
6. การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนที่ 

3. การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

1. สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุน
การรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
2. การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน  
4. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
5. สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
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สังคมยุคดิจิทัล 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

1. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหม้ีขีดความ สามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชพี 
2. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง  
3. สร้างการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชมุชน 

 
 (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นําไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสงัคมเศรษฐกิจสเีขียว 

1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนดิ 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหลง่นํ้าธรรมชาตท่ัิวประเทศ  
4. รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม  
5. ส่งเสริมการบริโภคและการผลติท่ียั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสงัคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

1. เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
2. ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ  
3. ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข
ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองคร์วม  
4. พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสงัคมทีเ่ปน็มิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. มีการปรับตวัเพ่ือลดความสูญเสียและเสยีหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมติรตอ่สภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  
4. พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวตอ่โรคอุบัติใหม ่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

1. จัดท่าแผนผงัภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตร กรรมและ
อตุสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนรุักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ  
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เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาพื้นทีเ่มือง ชนบทเกษตรกรรม และ อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมนิิเวศอย่างยั่งยืน  
3. จัดการมลพษิที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมใีนภาคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
4. สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอตัลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาต ิ
และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน  
5. พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชมุชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร  
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  
6. เสริมสร้างระบบสาธารณสขุและอนามัยสิง่แวดลอ้มและยกระดับ 
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัตซิ้ํา 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา 
พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุม่นํ้าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมัน่คงด้านนํ้าของ
ประเทศ 
2. เพ่ิมผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบในการใช้นํ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ําใหทั้ดเทียมกับระดบัสากล 
3. พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
5. พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

6. ยกระดับกระบวนทัศนเ์พือ่
กําหนดอนาคตประเทศ 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์้านส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีของคนไทย  
2. พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตย 
สิ่งแวดลอ้ม  
3. จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ  
4. พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการ 
มีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 
 (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท่าหน้าที่ในการกํากับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ 
นํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
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เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน 
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ 
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
1. ภาครัฐท่ียดึประชาชนเปน็
ศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเรว็ โปร่งใส 

(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐไดม้าตรฐานสากลและเป็นระดับ 
แนวหน้าของภูมิภาค 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่า
เทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกตใ์ช ้
 

2. ภาครัฐบรหิารงานแบบ
บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมาย และ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พ้ืนที ่

(1) ให้ยุทธศาสตรช์าติเป็นกลไกขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ 
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิ 
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอ้นการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติใน
ทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและ 
ทุกภาคสว่นมีสว่นร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
(3) ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานที่มสีมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และ
เป็นมืออาชีพ 

(1) ภาครัฐมีการบริหารกํ่าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และ 
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ  
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
(3) การปราบปรามการทุจรติประพฤตมิิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ 
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่าง เป็นระบบ
แบบบูรณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

7. กฎหมายมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมี
เท่าที่จ้าเป็น 
 

(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง 
(2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น  
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชน 
โดยเสมอภาค 

(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น 
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม 
(2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มบีทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ข้ันตอนของการค้นหาความจริง  
(3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  23 ประเด็น ดังน้ี 
   

ประเด็น แผนย่อย 
1. ความมั่นคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พรอ้มเผชญิภัยคุกคามที่กระทบตอ่
ความมั่นคงของชาต ิ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. การต่างประเทศ 1) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) 
2) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง ย่ังยืน) 
3) แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ (มีมาตรฐานสากล) 
4) แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
(มีสถานะและเกียรติภูมิ) 
5) แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) 

3. ประเด็นการเกษตร 
 

1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์  
เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความ  
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ประเด็น แผนย่อย 

ปลอดภัยในระดับต่าง ๆ 
3) เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร  
เพ่ือนําไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
4) เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การแปรรูปสินค้าเกษตรข้ันสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
๕) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรแห่งอนาคต 
6) ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วย  
ให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและเป็น  
รูปธรรม 

4. ประเด็น อตุสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
 

1) อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่  
ทั้งระบบแบบครบวงจร 
2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
4) อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

5. ประเด็นการท่องเที่ยว 
 

1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว 
2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการ  
ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงาน
แสดงสินค้า 
3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและ  
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
4) การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําให้เป็นอีก  
ทางเลือกหน่ึงของการท่องเที่ยวไทย 
5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน 
6) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทย 

6. ประเด็นพ้ืนที่และเมอืงน่าอยู่
อัจฉริยะ  
 

1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองตาม
แผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองท่ีมีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทาง  
เศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่ม แบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  
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ประเด็น แผนย่อย 

(1) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และ (2) เมืองขนาดกลาง  
2) การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน จัดทําและพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดทําแผนผังภูมิ
นิเวศระดับประเทศ 
 

7. ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 

1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสําคัญกับ  
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของ  
ประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ 
2) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้าง  
พื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคง ทันสมัย 
3) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งใน  
ส่วนของโครงข่ายส่ือสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถ
บริการได้อย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ 

8. ประเด็น ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
 

1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสําคัญกับ  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ 
3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดโดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์  
และตราสินค้าที่เด่นชัด   
4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
2) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

10. ประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 
 

1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
และการเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเร่ืองความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน การสอน 
2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการ  
เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพ่ือให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
3) การใชส้ือ่และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม โดยการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ และเสรมิสร้างค่านิยมท่ีดใีห้กับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

11. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ 
 

1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
มนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการ  
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เตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ี  
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทํางานให้สอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุ  
ให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนา  
เศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 

12. ประเด็น การพัฒนาการ
เรียนรู้ 
 

1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน  
ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ี
ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและ  
ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 

13. ประเด็น การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
 

1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงที่  
คุกคามสุขภาวะ 
2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 
4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14. ประเด็น ศกัยภาพการกีฬา 
 

1) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ 
2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
3) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

15. ประเด็น พลังทางสังคม 
 

1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัว  
ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทําและร่วม
เป็นพลังสําคัญในการจัดการกับปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ประชาสังคม 
2) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คน  
ทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้ และความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัย
ในทุกมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อม 
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16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
 

1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร  แรงงานทั่วไป และ 
กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็น    ผู้ประกอบการ 
2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน  
ราก เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ทั้ง
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาด
และเครือข่าย 

17. ประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม  
 

1) การคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ําให้ทุกชีวิตให้  
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ 
2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการ  
พัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม  
เปราะบาง มีความเส่ียงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา 

18. ประเด็น การเติบโตอย่าง
ย่ังยืน 
 

1) การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และ  
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุง  
ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ 
3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศตามมาตรฐานสากล และมีการบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
5) การยกระดับกระบวนทัศน์ เ พ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  ส่ง เสริม  
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย 

19. ประเด็น การบริหารจัดการ
น้ําท้ังระบบ  
 

1) การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มนํ้าทั้งระบบ ด้วยการเพิ่มระดับความ  
มั่นคงด้านน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท โดยยกระดับระบบนํ้า
สะอาดและการดูแลระบบน้ําในชุมชนชนบท เพ่ิมระดับความม่ันคงด้านนํ้า
เพ่ือส่ิงแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งนํ้าธรรมชาติ แม่นํ้าคู คลอง ปรับปรุง
คุณภาพนํ้าและพัฒนาพ้ืนที่ริมลํานํ้าหลัก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการ
ท่องเที่ยว 
2) การเพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบ ในการใช้นํ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า  
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพ่ิมระดับ
ความมั่นคงด้านนํ้าในเขตเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ
ระบบน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ  
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อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ัวประเทศ โดยฟ้ืนฟู
แม่น้ําลําคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอนํ้า 

20. ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
 

1) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอํานวย  
ความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของ  
ประชาชน เพ่ือประชาชน ซึ่งจะทําให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิ จิทัลและ  
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  
2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้ รายจ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
3) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน  
ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและ
ตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นท่ี ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพ่ือ
ประชาชน 
4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
ภาครัฐและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการ  
บริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้  
เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ  
แข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้วิธีการทํางานของหน่วยงานราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากร  
ภาครัฐให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถในการทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน 

21. ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ  
 

1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการ  
พัฒนาระบบในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มใน
สังคม 
2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ  
กระบวนการและกลไกที่ เ ก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งใน  
ข้ันตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบ้ืองต้น การดําเนินการทางคดี การยึด/อายัด
ทรัพย์สินของผู้กระทําความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทําความผิด ทั้งทาง
วินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว 

22. ประเด็น กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
 

1) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก  
กฎหมายให้มีเท่าที่จําเป็นและสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ 
2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอํานวยความยุติธรรมให้เป็นไป  
อย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึงและปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
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23. ประเด็น การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
 

1) ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความ  
ต้องการของประเทศ ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง 
2) ด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ  
ขับเคลื่อนสังคมไทยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้าน
สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือใน  
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล 
4) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพ่ือ  
การสะสมองค์ความรู้การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อ
ยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม 
5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนา  
ปัจจัยสนับสนุนอาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือนําไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
  1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2560–2579) โดยหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบ
ของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบ
การกําหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ย่ังยืน และ 
(5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี 
 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย (1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ (3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
แข่งขันได้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน (4) เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (5) เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการทํางานเชิงบูรณาการ (6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
และ (7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  (2) ความเหลื่อมล้ํา
ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันค่ังและ
ย่ังยืน 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
1.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม 
1.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
1.4 เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การพัฒนาในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 
 ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 
 ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3 พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉล่ียสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุด 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3.2 ข้อร้องเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง 
 เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 ตัวชี้วัด 4.1 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ 
 ตัวชี้วัด 4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น 
 3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
 1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความย่ังยืน มีธุรกิจบริการต่อเน่ืองกับการ
ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

   (1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่  
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         (1.1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ ในพื้นที่ ๘ จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน โดยนาความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนา 
สู่สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

         (1.2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและกาแพงเพชร โดยฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- 
ศรีสัชนาลัย -กําแพงเพชร และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีใกล้เคียง  

         (1.3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
น่าน เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 

   (2) พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และน่าน ได้แก่ การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวพานักระยะยาว และการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน โดยสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
ช่องทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

    (3) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงของภาค โดยให้ความสําคัญกับการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาด
เป้าหมายเฉพาะ 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

   (1) พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมการลดใช้สารเคมีใน
ภาคเกษตรเพ่ือปรับระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

  (2) ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่
ท่ีเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน เป็นพ้ืนที่หลักในการแปรรูปพืชผัก 
ผลไม้และสมุนไพร ในขณะที่พิจิตร กําแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพ้ืนที่หลักในการแปรรูปข้าว พืชไร่ และ 
พืชพลังงาน โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายการผลิต และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ อาทิ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

   (3) พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และกาแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
โดยนําผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
                              3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้คืนความอุดมสมบูรณส์ร้างความสมดลุแก่
ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   (1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้าในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยให้

ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าที่เส่ือมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับนํ้าฝนและเพิ่มปริมาณ
นํ้าต้นทุนในแต่ละลุ่มนํ้า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพ้ืนที่ป่าและส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า 

   (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าหลักของภาคได้แก่ ลุ่มนํ้าปิง 
วัง ยม และน่าน โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้าให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่การเกษตรอย่างทั่วถึง จัดทําโครงการผัน
นํ้า ก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํ้าจากแหล่งนํ้าที่มีปริมาณน้ําเกินความต้องการไปยังแหล่งนํ้าที่มีปริมาณนํ้าน้อยกว่าเพ่ือเพิ่ม
ปริมาณน้ําต้นทุน ก่อสร้างแหล่งกักเก็บนํ้าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้านอกเขต
พ้ืนที่ชลประทานในลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพ้ืนที่ตา่งๆ ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

   (3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการทาเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบการเผาในพ้ืนที่
เกษตร กําหนดช่วงเวลาเผาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการ "ชิงเผา" ก่อนช่วงวิกฤตหมอกควันของ
แต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตรไปทาปุ๋ยชีวภาพหรือเชื้อเพลิงอัดแท่งเพ่ือให้ไม่มีวัสดุทาง
การเกษตรเหลือเผาในที่สุด และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

4) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของ
ภาคเหนือที่เรว็กว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี 

    (1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้และ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเน่ือง โดยดาเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

    (2) พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผูสู้งอายุที่
ไม่สามารถดูแลตนเองได ้รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผูสู้งอายุ 

    (3) สร้างความเข้มแข็งใหกั้บสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนเข้ามามี
บทบาทในการจัดสวัสดิการไดอ้ย่างย่ังยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ 
 
2.2 การพัฒนาเมือง 
 2.1 แนวทางการพัฒนาหลักพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม 
ในสังคม โดยมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
มีคุณภาพและท่ัวถึง และเน้นความสอดคล้องกับ  อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคน 
ทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุลจัดระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสําคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร 

2) ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง  
ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ปรับปรุงการ
รวบรวมขยะ การคัดแยก การนากลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน 
ตลอดจนรณรงค์การใช้น้าอย่างประหยัดเพ่ือช่วยลดมลพิษทางน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง 
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3) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึง

บริการระบบขนส่งสาธารณะซ่ึงมีต้นทุนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญต่อระบบรถประจาทาง 
ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

4) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถ่ิน 
โดยให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า ตลอดจนใช้
เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมืองให้มี
ขนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้
บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง 
การจัดทําผังเมืองและการบังคับใช้ อีกทั้งเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้ง
ด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาเมือง 

 
 1.4 ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2561–2564)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ กําหนดแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ “เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
     ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ท่ีมีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือ
สร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ี ทําเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค่าการลงทุน
และบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง และสามารถขยายไปสู่จีน 
ตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีป่า
ต้นนํ้าที่สําคัญของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” จําเป็นจะต้องนําศักยภาพ
ทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กร 
ในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ธุรกิจท้องถ่ินเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค ภาคเหนือจึงมีเป้าหมายท่ีจะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” 
 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์ 
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 2) เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
      3) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได้ 
      4) เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการนํ้า ป่าต้นนํ้า 
และปัญหาหมอกควัน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ํากว่าระดับประเทศ 
  4) สัดส่วนคนจนลดลง 
  5) สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
  6) พื้นที่ป่าต้นน้ําเพ่ิมขึ้น 
  7) จํานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
  (1.1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
  (1.2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย และกําแพงเพชร 
  (1.3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี  
  (1.4) กลุ่มท่องเที่ยวท่ีมีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/
กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพํานักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน 
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังน้ี 
  (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  (2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์จาก 
การท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนํามาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเท่ียวที่มีอัตตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวท้ังระหว่างแหล่งท่องเท่ียวในภาคเชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 
  (4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเน่ืองทั้งระบบ ส่งเสริม
การตลาดทั้งการรักษาฐานเดมิ และขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมท้ังการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 
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  (5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรือเอกลักษณ์
ของเมือง รวมท้ังพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
 2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้า 
เพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นศูนย์กลางและขยายสูjพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการนํามาใช้ 
เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาด
เป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 
  (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 
  (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความ
แตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม  
และของท่ีระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน 
  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน  
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้อง
และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขา่ยเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อ
กับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  
ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
 2) พัฒนาเมืองสําคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าบริการ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัดการดาเนิน
งานตามผลการศึกษาเก่ียวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ 
เมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และพัฒนาเมืองสถานีขนส่ง
ระบบราง ที่นครสวรรค์ แพร่ (อําเภอเด่นชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโดยใช้ 
แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการดําเนิน
ธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเง่ือนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนํามาเป็นข้อกีดกัน
ทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถ่ิน 
ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เขา้สู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
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 4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้าน และ AEC โดยให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเก้ือกูลกัน บนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
พ้ืนที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง 
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรย่ังยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ํา ส่งเสริมช่องทาง
การกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
 2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
 (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน  
 (2) การแปรรูปข้าวพืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการ
พัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 
 3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร  
โดยสนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุน
การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนําพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์
ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า นํากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวลเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
การเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร เช่น  
การโซนน่ิงพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการท่ีดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพ
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทนุการผลิต 
 5) พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํานอกเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
  1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยดําเนินการในรูปของ 
กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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 2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน เพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 
 3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงข้ึน สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ 
จัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างย่ังยืน และเป็นโครงข่ายการคุม้ครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่าง
เหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังน้ี 
 1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน 
โดยให้ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับน้ําฝนและ 
เพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนในแต่ละลุ่มนํ้า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจนส่งเสริม
การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า 
 2) พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบในลุ่มนํ้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มนํ้าปิง วัง ยม และน่าน 
และพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีสําคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําของแหล่ง 
นํ้าต้นทุน 
 3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปล่ียนการ
ทําการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรท่ีเหมาะสม การส่งเสริมให้นําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผา
วัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 
 1.5 นโยบายรัฐบาล  นโยบายหลัก 12 ด้าน 

นโยบาย แนวทางดําเนนิการ 
1. การปกป้องและเชดิชู
สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญในการบําบัดทุกข์ 
และบํารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
1.2 ต่อยอดการดําเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา

- 70 -



 
นโยบาย แนวทางดําเนนิการ 

พระราชทานตามแนวพระราชดําริ ให้เป็นแบบอย่างการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ท้ังของหน่วยงาน
ในพระองค์ หน่วยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 
1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 

2. การสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยของ
ประเทศ และความสงบสขุ
ของประเทศ 
 

2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทาง
ทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคี
ปรองดองและความเอื้อเฟ้ือ เผ่ือแผ่ระหว่างกันของประชาชน 
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน 
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด 

3. การทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์
ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี 
3.3 ทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ และ
ชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย 

4. การสร้างบทบาทของ
ไทยในเวทีโลก 
 

4.1 สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และ
นวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือรับมือกับภัยความ
มั่นคงในรูปแบบใหม ่
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4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
5 . 1  เ ศรษฐ กิจมหภาค 
การเงินและการคลัง 
 

 
 
 
5.1.1 ดําเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง 
ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
5.1.2 กํากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามกํากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครฐั 
5.1.4 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่าง
ทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็น
ช่องทางการออมของประชาชน 
5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายท่ีมีเคร่ืองมือ
และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ 

5.2 พัฒนาภาค 
อุตสาหกรรม 
 

5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 
5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
แนวโน้มการค้าโลก 
5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ 
5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพใน 
การสนับสนุนผู้ประกอบการ 

5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตร
สําคัญ 
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทาง
การเงินการคลังของภาครัฐ 
5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
5.3.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ สินค้าเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร 
5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ทํากิน 
แหล่งเงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
5.3.7 ส่งเสริมการทํา ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการ
รักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่าง
ต่อเน่ือง 

5.4 พัฒนาภาคการ 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
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ท่องเท่ียว 5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง 

5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน 

5.5 พัฒนาการค้าการ
ลงทนุเพื่อมุ่งสูก่ารเปน็ชาติ
การค้า การบริการและการ
ลงทนุในภูมิภาค 

5.5.1 ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
5.5.2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
ข้ามพรมแดน 
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน เร่งรัด
การจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านชายแดนสําคัญ 

5.6 พัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและ
สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเน่ืองหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง 
5.6.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5.6.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ 
มั่นคง และมีเสถียรภาพ 
5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าประปา โดยพัฒนาแหล่งนํ้าดิบและใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปา   
5.6.6 แก้ปัญหาระบบระบายนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสียโดยพัฒนาระบบระบายนํ้า 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ให้สามารถระบายน้ํา
ออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.7 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการ
มุ่งสู่การเป็นประเทศ
อัจฉริยะ 

5.7.1 รักษาคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของ
ชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกต
เวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
5.7.2 พัฒนาการอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ การค้า การนําเข้าส่งออก 
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 
5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 

5.8 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

5.8.1 พัฒนาสภาพ แวดล้อมและระบบ นิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้นําไปใช้ใน 
เชิงพาณิชย์ได้ 
5.8.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ งานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
5.8.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.8.4 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นนํ้า 
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 

5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาคการ
ผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
5.9.3 ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรี ในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 
5.9.4 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ยุคใหม่ของไทย 

6. การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสูภู่มิภาค 
6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชีย 

 
 
 
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเน่ือง 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
6.1.3 เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค 
6.1.4 เร่งขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเน่ือง 

6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
ท่ัวประเทศ 

ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานใน
พื้นที่ 

7. การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 
 
7.1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
7.1.3 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ 
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน 
7.1.5 สรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํา เนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

7.2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

7.2.1 สร้างผู้นําชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็น
วิทยากรในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วน ต่าง ๆ 
7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเท่ียวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาด
ออกสู่ต่างประเทศ 
7.2.3 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่
อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวม 
7.2.4 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่าย 
การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นกําลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวมโดย
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ให้ความสําคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา 
7.2.5 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจกําหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 

7.3 ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการช่วย
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานราก 

โดยการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ท่ีครอบคลุม
ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
จ้างงานในท้องถ่ินหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน 

8. การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทกุ
ช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 
 
 
 
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ 
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.2 พัฒนาบณัฑิตพันธ์ุ
ใหม่ 

8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุก
ช่วงวัยสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความ
ต้องการของประเทศในอนาคต 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนา
คุณภาพวชิาชพี และ
พัฒนาแรงงานรองรบั
อุตสาหกรรม 4.0 

โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากําลังคนท่ีมีทักษะข้ันสูงให้สามารถนําความรู้และ
ทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทัว่
โลกเข้ามาร่วมทํางานกับ
คนไทยและสง่เสริมผู้มี
ความสามารถสูง 

สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลก
โดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร 

8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 

8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ําและความ
ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้ันสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต 
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทําวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ 
ด้านนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาทักษะทุกชว่งวัย 

8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึงความจําเป็นและ
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ศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย 
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วย
จัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อย
โอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่
ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ
การเคารพกฎหมาย และกติกาของสงัคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 

8.7 จัดทําระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรม
หลกัสูตรระยะสั้น 

เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก 
พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้าม
สถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ 
เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการดํารงชีวิต 

9. การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุและ
หลกัประกนัทางสังคม 
 

9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุก
พื้นที่ 
9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกําลัง
กายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ   
9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น
หมอประจําบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน  
ลดความเหล่ือมล้ําของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ. 
9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา  
ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม   

11. การฟืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพือ่สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
 

10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินและลดความเหล่ือมล้ําด้านการถือครองที่ดิน 
10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ แหล่งนํ้าชุมชน และทะเล 
10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือ
การพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ 
10.6 พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

11. การปฏิรูปการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 
 

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่อเน่ืองกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรม
ออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา 
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการ
วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการ
ตรวจสอบภาครัฐ 
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอื้อต่อการทําธุรกิจและการใช้ชีวิตประจําวัน 
11.8 กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการ
สาธารณะ 

12. การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม 

12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ   
12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 

 
 1.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 
 

เป้าหมาย เป้าประสงค ์
1. ยุตคิวามยากจนทุก
รูปแบบในทุกพ้ืนที่  
End poverty in all its 
forms everywhere 

    1.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดความยากจน ขั้นรุนแรงสําหรับทุกคนในทุกพ้ืนที่ 
ซึ่งปัจจุบันวัดจากผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน  
    1.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วนอย่างน้อยครึ่งหน่ึงของชาย หญิงและเด็กทุก
ช่วงวัยที่ดํารงชีวิตอยู่อย่างยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบตามคําจํากัดความของแต่
ละประเทศ 
    1.3 ดําเนินการให้มีระบบการคุ้มครองและมาตรการทางสังคมที่เหมาะสมใน
ระดับชาติ สําหรับทกุคน ซึ่ งครอบคลุมถึงผู้มีรายได้ระดับต่ําสุด และกลุ่ม 
ผู้เปราะบางภายในปี พ.ศ. 2573 
    1 .4  ภายในปี  พ .ศ .  2573 สร้ า งห ลักประ กัน ว่าชายและหญิ งทุกคน  
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โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู้เปราะบาง มีสิทธิที่เท่าเทียมในการเข้าถึง ทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการข้ันพ้ืนฐานการถือกรรมสิทธ์ิ และ 
ใช้ประโยชน์เหนือที่ดินและทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ การรับมรดก การเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม และการบริการด้านการเงิน
รวมถึงการบริการปล่อยเงินกู้รายย่อย  
    1.5 ภายในปี พ .ศ . 2573 สร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคน  
ยากจนและผู้ที่อยู่ใน สถานการณ์ที่มีความเปราะบาง และลดความเสี่ยงของกลุ่มคน
ดังกล่าวในการเผชิญเหตุการณ์ รุนแรงที่ เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และจากภัยพิบัติอื่น ๆ 
     1.ก สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสําคัญจากแหล่งต่าง 
ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา เพ่ือให้ประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีวิธีการระดมทรัพยากรท่ีเพียงพอ และสามารถ
คาดการณ์ได้ สําหรับการดําเนินการตามโครงการและนโยบายยุติความยากจน  
ในทุกรูปแบบ 
    1.ข สร้างกรอบการดําเนินงานด้านนโยบายที่แข็งแกร่งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีคํานึงถึงความ
ละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพ และคนยากจน เพ่ือสนับสนุนให้การลงทุนเพ่ือยุติความ
ยากจนเพ่ิมมากขึ้น 

2.ยุติความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและ 
ยกระดับโภชนาการ และ
ส่งเสริมการเกษตรกรรมท่ี
ย่ังยืน  
End hunger, achieve 
food security and 
improved nutrition and 
promote sustainable 
agriculture 
 

   2.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ยุติความหิวโหย สร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง คนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ซึ่งรวมถึง เด็กทารก 
สามารถเข้าถึงอาหาร ที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอ ตลอดทั้งปี  
   2.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดภาวะทุพโภชนาการ ทุกรูปแบบ และภายในปี พ.ศ. 
2573 บรรลุเป้าประสงค์ที่ตกลงร่วมกันในระดับระหว่างประเทศ เร่ืองภาวะแคระ
แกร็นและผอมแห้ง ในเด็กอายุต่ํากว่า ๕ ปี และแก้ไขปัญหา ความต้องการทาง
โภชนาการของเด็กหญิงวัยรุ่น หญิงมีครรภ์มารดาที่ให้นมบุตรและผู้สูงอายุ 
    2.3 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมทวีคูณผลิต ภาพทางการเกษตรและรายได้  
ของผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม เกษตรกรรายย่อย 
คนเลี้ยงปศุสัตว์ และชาวประมง รวมถึงการเข้าถึงท่ีดิน ทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณ์
และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ องค์ความรู้ การบริการทางการเงิน การตลาดและโอกาสใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างเท่าเทียมและมั่นคง 
    2.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ย่ังยืน 
และดําเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
เพื่อเ พ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศที่ เสริมสร้างขีด
ความสามารถ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ี
รุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และ จะช่วยพัฒนาที่ดิน และคุณภาพดิน
ให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
    2.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธ์ุพืช
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ที่ใช้เพาะปลูก สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ และชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืชที่มีการบริหารจัดการที่ดีและหลากหลาย ในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ และส่งเสริมการเข้าถึงการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ทางพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่ได้ตกลงกันในระดับระหว่างประเทศ 
    2.ก เพ่ิมการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐ าน ในชนบท  การวิ จั ยด้ านการ เกษตรและการขยายการ  บริ ก า ร  
การพัฒนาเทคโนโลยีและธนาคาร พันธุกรรมพืชและปศุสัตว์ เพื่อเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงใน ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
    2.ข แก้ไขและป้องกันการจํากัดและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดภาค
การเกษตรโลก รวมถึงดําเนินการคู่ขนานเพื่อขจัดการอุดหนุน การส่งออกด้าน
การเกษตรทุกรูปแบบ และมาตรการด้านการส่งออกทั้งหมดให้มี ประสิทธิผลอย่าง
เท่าเทียม ตามข้อบังคับของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ โดฮา 
    2.ค รับรองมาตรการที่สร้างหลักประกันให้ ตลาดโภคภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์
ที่เก่ียวข้อง ดําเนินไปอย่างเหมาะสม และอํานวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูล
การตลาดภายในระยะเวลาเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านปริมาณอาหารสํารองเพ่ือ
ช่วยจํากัดการผันผวนที่รุนแรงของราคาอาหาร 

3. สร้างหลักประกันการมี
สุขภาพดีและสง่เสริมความ
เป็นอยู่ทีด่ี สําหรับทุกคนใน
ทุกวัย  
Ensure healthy lives 
and promote well-
being 

   3.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดอัตราการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรให้ต่ํากว่า 70 
รายต่อการเกิดมีชีพ 100,000  
   3.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ยุติการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุต่ํากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดให้ต่ํากว่า 12 
คน ต่อการเกิด 1,000 คน และลดการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ให้ต่ํากว่า 25 
ราย ต่อการเกิด 1,000 คน  
   3.3 ภายในปี พ .ศ .  2573 ยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรควัณโรค 
โรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคที่ติดต่อ 
ทางน้ําและโรคติดต่ออื่น ๆ 
   3.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ
ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านการป้องกันและการรักษา ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี 
   3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารเสพติด ซึ่งรวมถึงยาเสพติด
และการใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย  
   3.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ลดจํานวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
บนท้องถนนในระดับโลกลงครึ่งหน่ึง  
   3.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันการเข้าถึงการบริการข้อมูล การให้
การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุอย่างทั่วถึง รวมถึง
การวางแผนครอบครัว และการบูรณาการเร่ืองสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุเข้า 
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สู่ยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ 
   3.8 บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
ที่จําาเป็นอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีราคาที่สามารถซื้อได้  
   3.9 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดจํานวนการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสารเคมี
อันตราย และภาวะมลพิษและการปนเป้ือนทางอากาศ ทางนํ้าและ ทางดิน 
   ๓.ก เสริมสร้างการดําเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลกในทุกประเทศตามความเหมาะสม  
   3.ข สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีน และยาสําหรับโรคติดต่อและโรค 
ไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกําลังพัฒนา จัดให้มีการเข้าถึงยาและ
วัคซีนที่จําเป็นในราคาที่สามารถซื้อได้ตามปฏิญญาว่าด้วยความตกลง ทริปส์และ
การสาธารณสุข ซึ่งเน้นยํ้าสิทธิของประเทศกําลังพัฒนาในการใช้บทบัญญัติของ
ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า อย่างเต็มทีฎ่ในเร่ือง
ความยืดหยุ่น ในการคุ้มครองสาธารณสุขโดยเฉพาะเพ่ือให้ ทุกคนเข้าถึงยาและ
วัคซีนได้ 
   3.ค เพ่ิมการสนับสนุนทางการเงินด้านสุขภาพ และด้านการคัดสรร การพัฒนา 
การฝึกอบรม และการสงวนจํานวนปริมาณบุคคลากรด้าน สุขภาพในประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกําลัง พัฒนาที่เป็นหมู่
เกาะขนาดเล็ก  
   3.ง เสริมสร้างขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําาลังพัฒนา 
ในการจัดตั้งและพัฒนาระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การลดความเสี่ยงและการ
บริหาร จัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับชาติ และระดับโลก 

4. สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลมุและ เท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and 
promote lifelong 
learning opportunities 
for all 

   4.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่า เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนจะ
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียม และ
ปราศจากค่าใช้จ่ายซึ่งจะนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ เ ก่ียวข้องและ มี
ประสิทธิภาพ 
   4.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่า เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนจะ
สามารถเข้าถึงการพัฒนาระดับปฐมวัย การดูแลและการศึกษาระดับเตรียมอนุบาลที่
มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพรอ้มสําหรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  
   4.3 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่า หญิงและชายทุกคนสามารถเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมในระดับเทคนิคศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้    
   4.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมจํานวนเยาวชน และผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เป็นประโยชน์ 
เช่น ทักษะทางการช่างและทักษะทางวิชาชีพ สําหรับการจ้างงาน อาชีพท่ีมีคุณค่า 
และการเป็นผู้ประกอบการ 
   4.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 ยุติความเหลื่อมล้ําทางเพศด้านการศึกษาและสร้าง
หลักประกันว่ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมและเด็กที่อยู่ใน
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สถานการณ์เปราะบาง สามารถเข้าถึงการศึกษาและการฝึก อาชีพในทุกระดับ 
   4.6 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่า เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่จํานวน
มากทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และมีพื้นฐานใน การคิดคํานวณ 
   4.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่า ผู้ศึกษาเล่าเรียนทุกคนมีความรู้
และทักษะที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนผ่านการศึกษาสําหรับการ
พัฒนาและวิถีชีวิตที่ย่ังยืน หลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นประชากรของ
โลก และบทบาทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   4.ก สร้างและยกระดับเครื่องมืออํานวย ความสะดวกด้านการศึกษาที่เป็นมิตรต่อ
เด็ก คนพิการ และเพศสภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4.ข ภายในปี พ.ศ. 2563 ขยายจํานวนทุนการศึกษาสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกําลังพัฒนาท่ีเป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
และประเทศในภูมิภาคแอฟริกา สําหรับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันสูง รวมถึง
การฝึกอบรมวิชาชีพ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ เทคนิคศึกษา วิศวกรรมและ
โครงการวิทยาศาสตร์ ในประเทศ พัฒนาแล้ว และประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 
   4.ค ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมจํานวนครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

5. บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ ผู้หญิง
และเด็กหญิงทกุคน 
Achieve gender 
equality and empower 
all women and girls 

   5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกพ้ืนท่ี 
   5.2 ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทุกรูปแบบ ทั้งในพ้ืนที่สาธารณะและส่วน
บุคคลรวมถึงการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์รปูแบบอื่น ๆ 
   5.3 ขจัดการปฏิบัติท่ีเป็นอันตราย เช่น การบังคับแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควร 
และการขลิบอวัยวะเพศสตรี 
   5.4 รับทราบและให้ความสําคัญกับการดูแล ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนและการ
ทํางานบ้าน โดยจัดสรรบริการสาธารณะ สาธารณูปโภค นโยบาย การคุ้มครองทาง
สังคม และการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในครัวเรือน และครอบครัวตามความ
เหมาะสมของประเทศ 
   5.5 สร้างหลักประกันให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม อย่างมีประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี และมี
โอกาสในการเป็นผู้นําอย่างเท่าเทียมในทุกระดับการตัดสินใจ ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และในชีวิตสาธารณะ 
   5.6 สร้างหลักประกันการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุและ
สิทธิด้านอนามัยเจริญพันธ์ุอย่างถ้วนหน้า ตามข้อตกลงที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย ประชากรและการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ปักก่ิง และผลการประชุมทบทวนของการประชุม ดังกล่าว 
   5.ก ทําการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิ อย่างเสมอภาคตามกฎหมายของแต่ละ
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ประเทศ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สิทธิ ในการใช้ประโยชน์และถือ
ครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน ตลอดจนทรัพย์สินประเภทอื่น บริการทาง การเงิน การรับ
มรดก และทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.ข ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการส่งเสริมพลังแก่สตรี โดยเฉพาะด้านข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.ค รับรองและเสริมสร้างนโยบายและการนิติบัญญัติที่บังคับใช้ได้เพ่ือส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมพลัง แก่สตรีทุกคนและเด็กในทุกระดับ 

6. สร้างหลักประกันให้มีน้ํา
ใช ้และมีการบริหารจัดการ
นํ้าและ การสุขาภิบาลอย่าง
ย่ังยืนสําหรับทุกคน  
Ensure availability and 
sustainable 
management of water 
and sanitation for all 

   6.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 บรรลุการเข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาด ปลอดภัยและราคา
ย่อมเยาอย่างถ้วนหน้า และเท่าเทียมสําหรับทุกคน 
   6.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 บรรลุการเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขลักษณะที่เพียงพอ
และเท่าเทียมสําหรับทุกคน และขจัดการขับถ่ายในสถานท่ีเปิดโล่ง โดยเฉพาะความ
ต้องการของเด็กหญิงและสตรี และบุคคลในสถานการณ์ เปราะบางอื่น ๆ 
   6.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 ปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยการลดมลพิษ กําจัดการทิ้งขยะ
ลงแหล่งน้ําและลดการปล่อยสารเคมีและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนการปล่อยนํ้าเสียที่
ไม่ได้รับการบําบัดลงกึ่งหน่ึง และเพิ่มการรีไซเคิลและ การนํานํ้าเสียกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณมาก 
   6.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ําทั่วทุกภาคส่วนในปริมาณ
มาก และสร้างหลักประกันการใช้น้ําจืดและแหล่งนํ้าจืดที่ย่ังยืน เพ่ือตอบสนอง 
ต่อการขาดแคลนน้ําและลดจํานวนผู้ที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ําลง
จํานวนมาก 
   6.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 นําการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างบูรณาการในทุก
ระดับ ไปปฏิบัติรวมถึงผ่านความร่วมมือข้ามพรมแดนอย่างเหมาะสม 
   6.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับนํ้า เช่น 
ภูเขา ป่า พ้ืนที่ชุ่มน้ํา แม่นํ้า ชั้นหินอุ้มนํ้า และทะเลสาบ 
   6.ก ภายในปี พ.ศ. 2573 ขยายการร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ สําหรับประเทศกําลัง พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
โครงการ ด้านน้ําและสุขาภิบาล รวมถึงการกักเก็บ นํ้าไว้ใช้ การแยกเกลือออกจาก
น้ํา การใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ การบําบัดนํ้าเสีย เทคโนโลยี รีไซเคิลและการนํา
กลับมาใช้ใหม่  
   6.ข สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนท้องถ่ินในการปรับปรุงนํ้า
และ การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย 

7. สร้างหลักประกันว่าทุก
คนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือไดแ้ละยั่งยืน  
Ensure access to 
affordable, reliable, 

   7.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันการเข้าถึงการบริการด้านพลังงาน
สมัยใหม่ ในราคาย่อมเยาและน่าเชื่อถืออย่างถ้วนหน้า 
   7.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในสมดุลการใช้
พลังงานของโลกในปริมาณมาก 
   7.3 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั่ว
โลกเป็นสองเท่า 
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sustainable and 
modern energy for all 

   7.ก ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การอํานวยความสะดวกด้านการเข้าถึงการวิจัยทางเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด 
รวมถึงพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีระสิทธิภาพ เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ที่ทันสมัยและสะอาดกว่าเดิม และส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
   7.ข ภายในปี พ.ศ. 2573 ขยายโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือ
จัดหาการบริการด้านพลังงานท่ีทันสมัยและย่ังยืน สําหรับประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ
ขนาดเล็ก ประเทศกําลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยมีความ สอดคล้องกับ
อาณัติของแผนงานสนับสนุนที่เก่ียวข้อง 

8. ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 
ครอบคลุม และย่ังยืน การ
จ้างงานเต็มท่ี และการมี
งานที่มีคุณค่าสําาหรับทุก
คน Promote sustained, 
inclusive and 
sustainable economic 
growth, full and 
productive 
employment and 
decent work for all 

   8.1 รักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว ตามบริบทสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศอย่าง
น้อยร้อยละ ๗ ต่อปี สําหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
   8.2 บรรลุผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงข้ึน โดยการเพิ่มความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น 
   8.3 ส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาที่ส่งเสริมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้าง
งาน ที่มีคุณค่า การเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อย  
 ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงโดยการเข้าถึงการบริการด้านการเงิน 
   8.4 ปรับปรุงให้มีการใช้ทรัพยากรโลกในการบริโภคและการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และในระหว่างน้ีจนถึงปี พ.ศ.๒๕๗๓ พยายามแยกการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจออกจากความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมตามกรอบดําเนินงาน 10 ปี 
ของแผนงานว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน โดยมีประเทศ ที่พัฒนาแล้วเป็น
ผู้นํา 
   8.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 บรรลุการจ้างงานเต็มอัตราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
งานท่ีมีคุณค่าสําหรับผู้ชายและผู้หญิงทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้พิการ รวมถึงมี
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมสําหรับงานที่มีมูลค่าเท่ากัน 
   8.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ลดสัดส่วนของเยาวชนท่ีตกงาน หรือมิได้รับการศึกษา
หรือ การฝึกอบรมลงจํานวนมาก 
   8.7 ใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพโดยทันที เพ่ือขจัดการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ  
ยุติการใช้แรงงานทาสรูปแบบใหม่และการค้ามนุษย์ และให้ หลักประกันการพิทักษ์
และขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด รวมถึงการสรรหา และการใช้
ทหารเด็ก โดยยุติการใช้แรงงานเด็ก ในทุกรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2568 
   8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและ
มั่นคงสําหรับผู้ใช้แรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานผู้โยกย้ายถ่ินฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้โยกย้ายถ่ินฐานเพศหญิงและแรงงานที่อยู่ในภาวะการจ้างงานที่มีอันตราย 
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   8.9 ภายในปี พ.ศ. 2573 ออกนโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่ย่ังยืน สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
   8.10 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันทางการเงินภายในประเทศ  
เพื่อสนับสนุนและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกันภัยและบริการทาง
การเงินสําหรับทุกคน 
   8.ก เพ่ิมการสนับสนุนความช่วยเหลือเพ่ือ การค้าสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ผ่านการปรับปรุง กรอบการดําเนินงานอย่าง
บูรณาการสําหรับการช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ การค้าแก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด  
   8.ข ภายในปี พ.ศ. ๒563 พัฒนาและจัดทํายุทธศาสตร์โลกเรื่องการจ้างงาน
เยาวชนและอนุวัติข้อตกลงระดับโลกเก่ียวกับการจ้างงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่
มีความต้านทานและ
ยืดหยุ่นต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและย่ังยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม    
Build resilient 
infrastructure, promote 
inclusive and 
sustainable 
industrialization and 
foster innovation 

   9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ย่ังยืนและมีความต้านทาน
และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาคและ
ข้ามพรมแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย์โดยเฉพาะการเข้าถึงโครงสร้างดังกล่าวในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และ 
เท่าเทียมสําหรับทุกคน 
   9.2 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านและย่ังยืนและภายในปี  
พ.ศ. 2573 เพ่ิมส่วนแบ่งของการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ อย่างมีนัยสําคัญตามบริบทสภาพแวดล้อมของประเทศ และเพ่ิมส่วนแบ่ง
ดังกล่าวเป็นสองเท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
   9.3 เ พ่ิมการเข้าถึงบริการด้านการเงินของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ผู้ประกอบการอื่น ๆ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน 
รวมถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและเชื่อมโยงคนเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาดโลก 
   9.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงให้อุตสาหกรรม
มีความย่ังยืน โดยเพ่ิมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุก
ประเทศดําเนินงานตามขีดความสามารถของตน 
   9.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยี ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา 
รวมถึงภายในปี พ.ศ. 2573 สนับสนุนนวัตกรรม และเพิ่มจํานวนงานวิจัยและ
นักพัฒนา จํานวนมากต่อ 1 ล้านคน และเพ่ิมงานวิจัย และการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา
ทั้งในภาครัฐ และเอกชน 
   9.ก อํานวยความสะดวกในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน  
มีความต้านทานและความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศกําลังพัฒนา  
โดยการส่งเสริมการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และด้านเทคนิคในประเทศใน
แถบแอฟริกา ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกําลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล

- 84 -



 
เป้าหมาย เป้าประสงค ์

และประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
   9.ข สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศกําลัง
พัฒนา รวมถึงสร้างหลักประกันว่ามีสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออํานวยสําหรับการสร้าง
ความหลากหลายทางอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ สินค้า 
   9.ค เพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างมีนัยสําคัญ และ
พยายามให้ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างท่ัวถึงในราคา
ที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี พ.ศ. 2563 

10. ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ 
Reduce inequality 
within and among 
countries 

   10.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 บรรลุและรักษาการเจริญเติบโตทางรายได้ของ
ประชาชนกลุ่มล่างสุด ร้อยละ 40 ของสังคมในอัตราที่สูงกว่าอัตรารายได้เฉลี่ยของ
ชาติอย่างก้าวหน้า 
   10.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกคน โดยไม่จํากัดอายุ เพศ ความพิการ  
เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ ที่กําเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานะอื่น ๆ 
   10.3 สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ําด้านผลลัพธ์ 
รวมถึงการขจัดกฎหมายนโยบาย การดําเนินงานที่เลือกปฏิบัติและส่งเสริมการนิติ
บัญญัติ นโยบาย และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในเรื่องดังกลา่ว 
   10.4 รับรองนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าแรง และการคุ้มครองทาง
สังคม และบรรลุความเท่าเทียมอย่างก้าวหน้า 
   10.5 ปรับปรุงกฎเกณฑ์ การติดตามตลาดและสถาบันการเงินโลก และเสริมสร้าง
การบังคับใช้กฎดังกล่าว 
   10.6 สร้างหลักประกันว่าผู้แทนของประเทศ กําลังพัฒนามีเสียงในการร่วม
ตัดสินใจในสถาบันเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ือสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบและมีความชอบธรรมย่ิงข้ึน 
   10.7 อํานวยความสะดวกการโยกย้ายถ่ินฐาน แบบปกติและการเคลื่อนย้ายของ
คน ที่เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ รวมถึงการนํานโยบายการโยกย้าย
ถ่ินฐานที่มีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไปปฏิบัติ 
   10.ก อนุวัตหลักการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศท่ี
พัฒนาน้อยท่ีสุด ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก 
   10.ข สนับสนุนการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา และสภาพคล่องทางการเงิน อย่าง
เป็นทางการ รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในประเทศท่ีมีความต้องการ
สูงสุด โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศแถบแอฟริกา ประเทศกําลัง
พัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศกําลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตาม 
เป้าหมายและแผนงานแห่งชาติของประเทศนั้น ๆ 
   10.ค ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดค่าใช้จ่ายการดําเนินการทางธุรกรรมสําหรับการ
โอนเงินรายได้กลับภูมิลําเนาของผู้โยกย้ายถ่ินฐาน ให้ต่ํากว่าร้อยละ 3 และยกเลิก
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับภูมิลําเนาท่ีสูงกว่าร้อยละ 5 
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11. ทําให้เมอืงและการตั้ง
ถ่ินฐานของมนุษย์ มีความ
ท่ัวถึง ปลอดภัย พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และย่ังยืน 
Make cities and human 
settlements inclusive, 
safe, resilient and 
sustainable 

   11.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย
และการบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีราคาย่อมเยา ตลอดจน
ยกระดับการพัฒนาชุมชนแออัด 
   11.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมท่ีปลอดภัย ราคา
ย่อมเยา เข้าถึงได้และย่ังยืนสําหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน 
โดยเฉพาะการขยายระบบขนส่งสาธารณะ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ความ
ต้องการของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และคนชรา 
   11.3 ภายในปี พ.ศ. 2573 ส่งเสริมการขยายตัวของเมืองอย่างครอบคลุมและ
ย่ังยืน และส่งเสริมขีดความสามารถในการวางแผน และบริหารจัดการการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษย์ อย่างมีส่วนร่วม บรูณาการและยั่งยืนในทกุประเทศ 
   11.4 เสริมสร้างความพยายามในการปกป้อง คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติของโลก   
   11.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดจํานวนผู้เสียชีวิต จํานวนคนท่ีได้รับผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญ และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงอัน เกิดจากภัยพิบัติ รวมถึงภัย
พิ บัติ เ ก่ี ยว กับ นํ้าลง  จํ านวนมากโดยเปรียบเที ยบ กับผลิต ภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และให้ความสําคัญกับการคุ้มครองคนยากจนและผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 
   11.6 ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของเมืองต่อหัว รวมถึง
การให้ความสําคัญกับคุณภาพอากาศ และการบริหารจัดการขยะชุมชนและของเสีย
อื่น 
   11.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 จัดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สี
เขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้ง่ายอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะสําหรับผู้หญิง 
เด็ก คนชรา และผู้พิการ 
   11.ก สนับสนุนความเชื่อมโยงเชิงบวกด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเขต เมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมสร้าง การวางแผนการพัฒนา
ระดับชาติและระดับภูมิภาค  
   11.ข ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มจํานวนเมือง และการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์จํานวน
มากท่ีรับรองและดําเนินตามแผนงานที่บูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อนําไปสู่การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความต้านทานและยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อ
ภัยพิบัติ พัฒนาและอนุวัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมใน
ทุกระดับตามกรอบการดําเนิน งานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 
- 22573  
   11.ค สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
และทางเทคนิคในการสร้างอาคารที่มีความต้านทาน และยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงและย่ังยืนโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
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12. สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ย่ังยืน 
 Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns 

   12.1 ทุกประเทศนํากรอบการดําเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภค 
ที่ย่ังยืนไปปฏิบัติ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีบทบาทนําและคํานึงถึงระดับการพัฒนา
และขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา 
   12.2 ภายในปี พ .ศ .  2573 บรรลุการบริหารจัดการที่ ย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ   
   12.3 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดปริมาณอาหาร เหลือทิ้งทั่วโลกท้ังจากร้านค้าปลีก
และจากระดับผู้บริโภคลงคร่ึงหน่ึง และลดการสูญเสียอาหาร ระหว่างกระบวนการ
ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียภายหลังการเก็บเก่ียว 
   12.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 บรรลุการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียทุก
ประเภท อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงวงจรชีวิต ตามข้อตกลงกรอบการ
ดําเนินงานระหว่างประเทศต่าง ๆ และลดการปล่อยสารเคมี และของเสียสู่อากาศ 
น้ํา และดินอย่างมีนัยสําคัญเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้
น้อยลงมากที่สุด   
   12.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดการสร้างขยะในปริมาณมากโดยวิธีการป้องกัน 
ลดการใช้ รีไซเคิลและนํากลับมาใช้ใหม่ 
   12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ
รับแผนการดําเนินงานท่ียั่งยืนและบูรณาการข้อมูลเร่ืองความย่ังยืนเข้าสู่รอบการ
รายงานทางธุรกิจของตน 
   12.7 ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ ที่ย่ังยืนตามนโยบายและลําดับความ
เร่งด่วนของชาติ 
   12.8 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่า คนในทุกพ้ืนที่รับรู้และตระหนัก
ถึงการพัฒนา ที่ย่ังยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  
   12.ก สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาให้เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนเพ่ือมุ่งไปสู่แบบแผนการผลิต และการบริโภคที่
ย่ังยืน 
   12.ข พัฒนาและนําเครื่องมือไปใช้ในการติดตามผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืนที่สามารถสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ ท้องถ่ิน 
   12.ค ลดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดการบริโภค
ที่สิ้นเปลือง โดยขจัดการบิดเบือนทางการตลาดตามบริบทสภาพ แวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีและลดการอุดหนุนดังกล่าวที่
ยังเหลืออยู่อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงความต้องการ และเง่ือนไขเฉพาะของประเทศกําลังพัฒนา 
และลดผลกระทบในแง่ลบที่อาจเกิดข้ึนให้เหลือน้อยที่สุดโดยวิธีการการคุ้มครองคน
ยากจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

13. ดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือตอ่สู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

    13.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการต้านทาน ยืดหยุ่นและปรับตัวต่อภัย
อันตราย ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกประเทศ  
    13.2 บูรณาการมาตรการรับมือสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับ
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ภูมิอากาศ และผลกระทบ 
Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแห่งชาติ 
    13.3 ปรับปรุงการศึกษา สร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์
และสถาบันในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัว ลด
ผลกระทบ รวมถึงการเตือน ภัยล่วงหน้าต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
    13.ก ปฏิบัติตามพันธกิจของภาคีที่ เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายใน
การระดมทุนให้ได้ ปีละ  ๑  แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุกแหล่งภายในปี  
พ.ศ. 2563 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศกําลังพัฒนาในบริบทของ
การดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความหมายและมีความโปร่งใสใน
การนําไปปฏิบัติ และให้กองทุนสภาพภูมิอากาศสีเขียวเริ่มปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จาก
เงินทุนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด   
   13.ข ส่งเสริมกลไกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็น
หมู่เกาะขนาดเล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความสําคัญกับผู้หญิง เยาวชน 
ชุมชนท้องถ่ิน และกลุ่มคนชายขอบ 

14. อนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเล อย่างย่ังยืน เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน  
Conserve and 
sustainably use the 
oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable 
development 

 

   14.1 ภายในปี พ.ศ. 2568 ป้องกันและลดมลภาวะทางทะเลทุกรูปแบบอย่างมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดจากผืนแผ่นดิน ซึ่งรวมถึงขยะทะเลและมลพิษ
ของสารอาหารในทะเล เสริมสร้างขีดความสามารถในการต้านทาน   
   14.2 ภายในปี พ.ศ. 2563 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างย่ังยืนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่ มีนัยสําคัญ รวมถึง
โดยเสริมสร้างความต้านทานและความยืดหยุ่นในการปรับตัว และลงมือปฏิบัติ ฟ้ืนฟู
เพ่ือบรรลุมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์ 
   14.3 ลดและแก้ไขปัญหาความเป็นกรดของมหาสมุทรให้เหลือน้อยที่สุด  
ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 
   14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ควบคุมการจับปลา และยุติการทําประมงเกินขนาด 
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ตลอดจนการทํา
ประมงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และนําแผนการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์  
มาปฏิบัติใช้เพ่ือฟ้ืนฟูปริมาณปลาอย่างเร็วที่สุด อย่างน้อยในระดับที่สามารถสร้าง
ผลผลิตที่ ย่ังยืนได้สูงสุดจากการทําประมงโดยวัดจากคุณลักษณะทางชีววิทยา 
   14.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พื้นที่บริเวณชายฝ่ังและในทะเลอย่างน้อยร้อย
ละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ โดยมีฐานมาจากข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด ที่สามารถหาได้ 
   14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ห้ามให้เงินอุดหนุนการประมงบางรูปแบบที่จะนําไปสู่
การผลิตส่วนเกินและการทําประมงเกินขนาด ยกเลิกเงินอุดหนุน ที่เป็นเหตุของการ
ทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม และงดเว้นการให้เงิน
อุดหนุนรูปแบบดังกล่าวคร้ังใหม่ ตระหนักว่าหลักการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสําหรับประเทศกําลัง พัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาน้อย
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ที่สุดควรบูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของการเจรจาองค์การการค้าโลก ในประเด็นเงิน
อุดหนุนสําหรับการประมง 
   14.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างย่ังยืน ซึ่งรวมถึงโดยวิธีการบริหารจัดการการประมงที่ย่ังยืน การ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําและการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
   14.ก เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถการวิจัย และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล  โดยคํานึ ง ถึ งกฎเกณฑ์และ  แนวทางของ
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล ด้านสมุทรศาสตร์ว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางทะเล เ พ่ือพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของ มหาสมุทร และส่งเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสําหรับการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศที่
พัฒนาน้อยท่ีสุด 
    14.ข จัดให้ชาวประมงพ้ืนบ้านรายย่อยเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสินค้า
ประมง 
   14.ค ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน
โดยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังท่ีสะท้อนใน อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งเป็นกรอบการดําเนินงานด้านกฎหมายสําหรับการอนุรักษ์และ
การใช้มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตามที่อ้างถึงในย่อหน้า ๑๕๘ 
ของเอกสาร “The future we want” 

15. ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมการใชร้ะบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน 
การต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดย้ังการ
เส่ือมโทรมของดินและฟ้ืนฟู
สภาพดิน และหยุดย้ังการ
สูญเสีย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
Protect, restore and 
promote sustainable 
use of terrestrial 
ecosystems, 
sustainably manage 
forest, combat 
desertification, and halt 

   15.1 ภายในปี พ.ศ. 2563 สร้างหลักประกันการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูและการใช้
ระบบนิเวศ น้ําบาดาลและน้ําจืดภาคพ้ืนดินอย่างยั่งยืนและบริการที่เก่ียวข้องกับ
ระบบนิเวศข้างต้น โดยเฉพาะป่า พื้นที่ชุ่มน้ํา ภูเขาและพ้ืนที่แล้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
พันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
   15.2 ภายในปี พ.ศ. 2563 ส่งเสริมให้ปฏิบัติใช้หลักการบริหารจัดการป่าทุก
ประเภทอย่างย่ังยืน หยุดการตัดไม้ทําลายป่า ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมและเพิ่มการปลูก
สวนป่าและป่าจํานวนมากทั่วโลก 
   15.3 ภายในปี พ.ศ. 2573 ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูผืนดินและ
ดินเสื่อมโทรม รวมถึงผืนดินที่ได้รับผลกระทบมาจากการแปร สภาพเป็นทะเลทราย 
ภัยแล้งและนํ้าท่วม และพยายามสร้างโลกที่ปราศจากผืนดินที่เส่ือมโทรม 
   15.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูเขา รวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถใน การสร้างประโยชน์ที่
สําคัญสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   15.5 ปฏิบัติการเพ่ือลดความเสื่อมโทรมของ แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเร่งด่วนและ มีนัยสําคัญ โดยภายในปี 
พ.ศ. 2563 คุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 
   15.6 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมจากการใช้
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and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss 

ทรัพยากรทางพันธุกรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ตามที่ตกลงในระดับ ระหว่างประเทศ 
   15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือหยุดการล่าสัตว์และการลักลอบค้าชนิดพันธ์ุพืช
และสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าท่ีผิดกฎหมายทั้ง
ด้านอุปสงค์และอุปทาน  
   15.8 ภายในปี พ.ศ. 2563 ริเริ่มมาตรการ เพื่อป้องกันชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน 
และลดผลกระทบจากชนิดพันธ์ุต่างถิ่นดังกล่าวทั้งในระบบนิเวศพ้ืนดินและนํ้าอย่างมี
นัยสําคัญ และควบคุมหรือกําจัดชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
   15.9 ภายในปี พ.ศ. 2563 บูรณาการระบบนิเวศและคุณค่าของความหลากหลาย
ทางชีวภาพเข้าสู่แผนระดับชาติและระดับท้องถ่ิน กระบวนการการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และบัญชี เพ่ือลดความยากจน 
   15.ก ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งอย่างมีนัยสําคัญ  
เพ่ืออนุรักษ์และใช้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน   
   15.ข ระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสําคัญจากทุกแหล่งและทุกระดับ เพ่ือจัดหา
เงินทุนให้แก่การบริหารจัดการป่าอย่างย่ังยืน และเพ่ือสร้างแรงจูงใจที่เพียงพอ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาในการเดินหน้าทําการบริหารจัดการดังกล่าว โดยเฉพาะ
การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูสภาพป่า   
   15.ค ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนระดับโลกเพื่อความพยายามในการต่อสู้กับการรุก
ล้ําและการลักลอบชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครอง รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบรรลุโอกาสที่จะดํารงชีพอย่างยั่งยืน 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลมุท่ีเอือ้ต่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
และสร้างสถาบันท่ีมี
ประสทิธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงในทุกระดับ 
Promote peaceful and 
inclusive societies for 
sustainable 
development, provide 
access to justice for all 
and build effective, 
accountable and 
inclusive institutions at 
all levels 

   16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายท่ีเก่ียวข้องในทุกแห่งอย่างมี
นัยสําคัญ 
   16.2 ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์ อย่างไม่ถูกต้อง ความรุนแรง และการ
ทรมาน ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 
   16.3 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติ และระหว่างประเทศ และสร้าง
หลักประกันว่า จะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน 
   16.4 ภายในปี พ.ศ. 25673 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน  เสริมความ
แข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปและต่อสู้กับ
อาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ 
   16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ 
   16.6 พัฒนาสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ 
   16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจท่ีมีความรับผิดชอบ 
ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนท่ีดีในทุกระดับการตัดสินใจ 
   16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกําลังพัฒนาใน
สถาบันโลกาภิบาล 
   16.9 ภายในปี พ.ศ. 2573 จัดให้มีสถานะทางกฎหมายสําหรับทุกคนโดยรวมถึง
การให้มีสูติบัตร 
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   16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้อง
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและ ความตกลงระหว่าง
ประเทศ 
   16.ก เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทํา
ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและ ต่อสู้กับการก่อ
การร้ายและองค์กรอาชญากรรม  
   16.ข ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายท่ีไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

17. เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของกลไกการ
ดําเนินงานและ ฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Strengthen the means 
of implementation and 
revitalize the Global 
Partnership for 
Sustainable 
Development 

   17.1 เสริมสร้างการระดมทรัพยากรภายในประเทศ รวมถึงผ่านการสนับสนุนใน
ระดับระหว่างประเทศไปสู่ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถด้าน
ภาษีและการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ 
   17.2 ประเทศที่พัฒนาแล้วดําเนินการตามคํามั่นสัญญาว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการด้านการพัฒนา รวมถึงพันธกิจโดยประเทศพัฒนาแล้ว 
ในการบรรลุเป้าประสงค์การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการด้านการพัฒนา 
ต่อประเทศกําลังพัฒนาร้อยละ 0.7 ของรายได้มวลรวม ประชาชาติ และร้อยละ 
0.15 – 0.20 ของรายได้มวลรวมประชาชาติให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
   17.3 ระดมทรัพยากรด้านการเงินเพ่ิมเติม สําหรับประเทศกําลังพัฒนาจาก
หลากหลายแหล่ง 
   17.4 ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลัง พัฒนาในบรรลุการจัดการหน้ีสินอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาวผ่านนโยบายการส่งเสริมแหล่งเงินทุนจากหน้ีสิน การผ่อนปรน
หนี้สิน และการปรับโครงสร้างหน้ีสินตามความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ต่างประเทศของประเทศยากจนที่มหีน้ีสูงเพ่ือลดการยึดทรัพย์  
   17.5 รับรองและดําเนินการตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสําหรับประเทศท่ี
พัฒนาน้อยท่ีสุด 
เทคโนโลยี  
   17.6 ส่งเสริมความร่วมมือเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคีในระดับภูมิภาคและระดับ
ระหว่างประเทศ และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริม
การแบ่งปันความรู้ตามข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงโดยการปรับปรุงกลไกประสานงานที่
มีอยู่โดยเฉพาะระดับองค์การสหประชาชาติ และผ่านกลไกการอํานวยความสะดวก
ทางเทคโนโลยีระดับโลก 
   17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการกระจายของ
เทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่ประเทศกําลังพัฒนาบน ข้อตกลงที่เป็นคุณ
อันรวมถึงข้อตกลงที่ผ่อนปรน และสิทธิพิเศษตามที่ได้ตกลงร่วมกัน 
   17.8 ทําให้ธนาคารเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ กลไกการสร้างขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมเร่ิมดําเนินงานได้อย่างเต็มรูป แบบสําหรับประเทศท่ี
พัฒนาน้อยท่ีสุดภายในปี พ.ศ. 2560 และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เอื้ออํานวย
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ด้านข้อมูลและการสื่อสารสารสนเทศ การเสริมสร้างขีดความสามารถ  
   17.9 ส่งเสริมการสนับสนุนระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความ สามารถที่มี
ประสิทธิผลและชี้เฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา เพื่อสนับสนุน การนําเป้าหมายเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนไปปฏิบัติจริงในแผนชาติ รวมถึงผ่านความร่วมมือ เหนือ-ใต้ 
ใต-้ใต้ และไตรภาคีการค้า  
   17.10 ส่งเสริมระบบการค้าแบบพหุภาคี ภายใต้องค์การการค้าโลกที่เป็นสากล 
บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่เปิดกว้าง ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเท่าเทียม รวมถึง
การหาข้อสรุปจากการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนาโดฮา   
   17.11 เพ่ิมการส่งออกของประเทศกําลัง พัฒนาอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการ
เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดในระดับโลกข้ึนเป็นสองเท่า 
ภายในปี พ.ศ. 2563     
   17.12 ตระหนักถึงการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและตลาดปลอดโควตาสําหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอย่างย่ังยืนในเวลาที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการ
ตัดสินใจขององค์การการค้าโลก รวมถึงสร้างหลักประกันว่ากฎแหล่งกําเนิดสินค้าที่มี
สิทธิพิเศษจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดน้ันมีความโปร่งใสและไม่ซับซ้อน ตลอดจน
ส่งผลให้เกิดการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด 
ประเด็นเชิงระบบความสอดคล้องเชิงนโยบาย และสถาบัน  
   17.13 ส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคระดับโลกด้วยนโยบายที่สอด
ประสานและสอดคล้องกัน 
   17.14 ส่งเสริมให้มีนโยบายที่สอดประสานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน   
   17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายของแต่ละประเทศและภาวะผู้นําในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ย่ังยืน หุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีหลายฝ่าย  
   17.16 ส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ด้วยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ซึ่งการระดมและแบ่งปันความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เป็นส่วนเสริมเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศกําลัง
พัฒนา 
   17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาครัฐ ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  และ กับภาคประชาสั งคมที่ มี ป ระสิ ท ธิผล  โ ดยอยู่ บน  พื้ น ฐ าน 
ของประสบการณ์และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาทรัพยากร ข้อมูล  
การติดตามผล และความรับผิดชอบ  
   17.18 ภายในปี พ.ศ. 2563 ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศกําลัง
พัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ
ขนาดเล็ก เพื่อเพ่ิมข้อมูลที่คุณภาพสูง อย่างมีนัยสําคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เชื่อถือได้
และแบ่งแยกตามเกณฑ์รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ สถานะการโยกย้ายถ่ิน
ฐาน ความพิการ ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ และลักษณะอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในบริบทของ
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เป้าหมาย เป้าประสงค ์

ประเทศ   
   17.19 ภายในปี พ.ศ. 2573 พัฒนามาตรวัดความคืบหน้าในการพัฒนาที่ย่ังยืน
จากข้อ ริ เริ่ม ท่ีมีอ ยู่ ก่อนแล้ว  เ พ่ือ เสริมการวัดผล  โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านสถิติในประเทศ
กําลังพัฒนา 

 
 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เป้าหมายการพัฒนา/วิสยัทศัน ์(Vision)   
   “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ล้ําค่ายกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน” 

  เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผลผลติข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่า 
มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. เพ่ิมชอ่งทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสูต่ลาดเป้าหมายสากล 
 3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ  
ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วนร่วม   

ประเด็นการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วย
นวัตกรรม  เพ่ือสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  2. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพ่ือคนทั้งมวล 
 

 1.8 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพจังหวัดพิจิตร 
           การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มติิ โดยใช้ข้อมลู
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด รายละเอียดตามแผนภาพ ผลการวิเคราะห์ ตามตารางที ่42 
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มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ประเทศ พิจิตร หน่วย ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน 
การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด 

4.98 1.75 9.75 1.01 ร้อยละ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

0.25 -0.41 2.69 -9.50 ร้อยละ 

อัตราการว่างงาน* 0.68 0.75 0.66 0.75 ร้อยละ 
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน* 

6.27 6.67 9.61 6.73 ร้อยละ 

อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

21.84 19.97 31.72 23.74 ร้อยละ 

ผลิตภาพแรงงาน 95,581 110,895 76,370 81,734 บาท/คน 
ก า ร เ ติ บ โ ต
ทางเศรษฐกิจ
สีเขียว 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 

- 3.32 0.01 - 3.44 12.43 ร้อยละ 

ปริมาณขยะในจังหวัด* 252,449 247,105 197,986 197,830 ตัน 
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร* 

266 284 310 338 ลิตร/คน 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร* 

443 464 448 477 กิโลวัตต-์
ชั่วโมง/
คน 

สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาค ท่ี ไม่ ใช่ ค รัว เ รือนต่อ 
GPP* 

6,915 7,289 7,660 9,076 กิโลวัตต-์
ชั่วโมง/
ล้านบาท 

สัดส่วนปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงในภาค 
อตุสาหกรรมตอ่ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม* 

276 178 62 136 ลิตร/
ล้านบาท 

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 

60.00 74.76 88.89 100.00 ร้อยละ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ําประปา 

15.57 15.77 20.94 21.38 ร้อยละ 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า 

88.16 88.41 91.05 91.49 ร้อยละ 

ร้ อ ยละของประชากรที่ 28.30 32.73 27.99 28.18 ร้อยละ 
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มิติการพัฒนา ตัวชี้วัด ประเทศ พิจิตร หน่วย ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน 
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
ร้อยละภาษีที่ท้องถ่ินจัดเก็บ
ได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

12.13 12.19 8.06 8.68 ร้อยละ 

ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด 

75.51 92.11 66.04 99.71 ร้อยละ 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย * คือ ตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
 การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนา
ระดับประเทศ จึงได้นําข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําข้ึนมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดพิจิตร 
ข้างต้นสรุปผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

1) ภาพรวมการพัฒนา 
    ค่ากลางตัวชี้วัดภาพรวม (Composite Index) จังหวัดพิจิตรมีค่าเท่ากับ 31.14 ขณะที่ของจังหวัด
ท้ังประเทศมีค่ากลางอยู่ที่ 31.27 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ พบว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับค่ากลางของ
ประเทศ โดยมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ตัวชี้วัดทั้งหมดมีค่าต่ํากว่าค่ากลางของประเทศ มิติการเติบโตทาง
เศรษฐกิจยังมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ผลิตภาพแรงงาน และ 
การเปล่ียนแปลงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มีปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
นํ้ามันของครัวเรือน นอกจากน้ี ยังมีตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพภาครัฐที่มีปัญหา คือ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ขณะที่ตัวชี้วัดร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ และ
ปริมาณขยะในจังหวัดมีค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
  2) ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความสําคัญ 
      (1) การเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
      (2) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 
 1.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร (SWOT Analysis) 
  1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดพิจิตร (SWOT Analysis) 
    จังหวัดพิจิตร ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยนําเครื่องมือทางการบริหาร 
SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้านการดําเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) 
จะทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กรที่ 
ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก 
(Opportunity) ที่ทําให้การดําเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 
จากภายนอก (Threat) ท่ีทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ทําให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์กร ดังน้ี 
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จุดแข็ง (Strength) 
 1. สภาพพื้นที่และโครงสร้างดินเหมาะสมต่อการทําการเกษตร มีแม่น้ําสายหลัก 3 สาย (ยม, น่าน, 
พิจิตร) ที่สามารถนําไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  

2. มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย สามารถพัฒนาไปในเชิงคุณภาพได้ สามารถพัฒนาไปสู่ตลาด
เฉพาะ (Niche Market) มากข้ึน เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว มะม่วง สม้โอ มะปราง เป็นต้น 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

4. มีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์สําคัญที่เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาคมอาเซียน 

5. มีแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร” ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยายผล และเข้าไปศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6. มีผลผลิตการเกษตรได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช โดยเฉพาะมะม่วง ส้มโอ มะปราง  
ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพิจิตร ทําให้ผลผลิตมีความปลอดภัยปลอดจากศัตรูพืช และผลผลิตมีคุณภาพ
การส่งออกต่างประเทศ 

7. เป็นจังหวัดคุณธรรม ดินแดนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี 
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเป็นที่รองรับนํ้าแต่ไม่สามารถกักเก็บนํ้าได้ การบริหารจัดการนํ้า 
ในพ้ืนท่ีแอ่งกระทะยังขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดูน้ําหลาก และประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง  
 2. แม่น้ําสายหลัก 3 สาย (ยม, น่าน, พิจิตร) แหล่งนํ้าตามธรรมชาติมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บ
นํ้าใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ ไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุน ทําให้ขาดแคลนน้ําทําการเกษตรในฤดูแล้ง 
และระบบชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ หลายพ้ืนท่ีไม่มีแหล่งกักเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 
 3. การจัดการส่ิงแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทําให้ทรัพยากรดินเสื่อม
โทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการ 
ใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเพ่ือการเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน และ
ความเสื่อมโทรมท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
 4. ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน มีสถานท่ีกําจัดขยะที่เป็นที่ยอมรับถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ไม่เพียงพอ 
 5. การสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ขาดความต่อเน่ือง ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
การสร้างนวัตกรรมของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งขาดความรู้ด้านการตลาด ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดของสินค้าแปรรูปยังไม่เพียงพอ ความสามารถของเกษตรกรยังใช้องค์ความรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ทางการเกษตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 6. บุคคลากร/เยาวชน ขาดทักษะความรู้การส่ือสาร ด้านภาษาต่างประเทศ ทําให้บุคลากรขาดความ
มั่นใจในการสื่อสารและการบริการนักท่องเที่ยว  
 7. โครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ยังขาดการพัฒนา ปรับปรุงให้เป็น 
ระบบ เส้นทางคมนาคมทางบกสายหลักและสายรองชํารุด ขาดการบํารุงรักษาต่อเน่ือง ทําให้ไม่ปลอดภัย 
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ในการสัญจร ระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดไม่มีความพร้อมในการพัฒนาเมือง ขาดการส่งเสริมการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและการเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ 
 8. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการกิจการ
ประปาในระดับพ้ืนที่ยังขาดมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพที่ดี การให้บริการนํ้าประปาคุณภาพยังกระจุกตัวในเขต
เมือง และในบางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าดิบไม่เพียงพอ การจัดการพลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนยังมีน้อย และยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงและการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนจากค่าพลังงาน 
 9. สถานประกอบการในจังหวัดพิจิตรมีจํานวนน้อย ทําให้ประชากรวัยแรงงงานในจังหวัดพิจิตร 
ส่วนใหญ่ออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีเพียงเด็กและผู้สูงอายุ ทําให้อัตราการ
พ่ึงพิงเพิ่มมากข้ึน ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
 10. คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ัน
พ้ืนฐาน (ONET) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ํา 
 11. จังหวัดพิจิตร ยังไม่มีสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสําหรับรองรับผู้เรียนในจังหวัด 
และจังหวัดใกล้เคียง 
 
โอกาส (Opportunity) 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการ
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สอดรับกับนโยบายด้านสังคม 
โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ประสานการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการแก้ปัญหาของจังหวัด 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ท่ีกําหนดแผนงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและการพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ
ในอนาคต 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ที่ต่อเน่ืองกับการท่องเท่ียว บริการสุขภาพ การศึกษา และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ รวมท้ัง
ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาค 
 4. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงข้ึน  
 5. นโยบายส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนเข้าสู่ Thailand 4.0 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาใหแ้ก่เยาวชนจังหวัดพิจิตร ขยายผลสู่ครอบครัวและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  

- 98 -



 
 6. ภาครัฐมีนโยบายการปลูกฝังและสร้างค่านิยมของความเป็นไทย และมีนโยบายเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาเยาวชนของจังหวัด 
 
ภาวะคุกคาม (Threat) 
 1. ปัญหาจากสาธารณภัย ทั้งอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด และความเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก การบุกรุกทําลายป่าบริเวณต้นนํ้า และภาวะตื้นเขินของลํานํ้า แหล่งนํ้าธรรมชาติ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทําให้ได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไม่
ปลอดภัย และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
 2. ภัยคุกคามทางการเกษตรของจังหวัด จากการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมการขาย 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ผลิตสารเคมี เคมีภัณฑ์ไปยังเกษตรกรได้ตลอดเวลา ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
สารเคมีของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและการเกิดความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
 3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของ Disruptive Technologies ที่เปลี่ยนผันกลไกเศรษฐกิจ
โลกแบบเดิมโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล มือถือ หุ่นยนต์ ยานยนต์ พลังงาน
ทดแทนและที่จัดเก็บพลังงานสมัยใหม่ Internet of Things, Big data, Blockchain ฯลฯ ความก้าวหน้าในการ
ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ 
และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ บริโภคของคน
ในระดับพ้ืนที่ 
 4. การเตรียมความพร้อมเยาวชน การส่งเสริมการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ และผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ  
มีผลต่อพฤติกรรมทางลบของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยีทุกประเภท ทําให้
ค่านิยมเปลี่ยนไปในทางลบ ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม และควบคุมได้ยาก ทําให้ปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนเพิ่มสูง
มากขึ้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทํา
ให้เกิดค่านิยมที่เปลี่ยนไปในทางลบ ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมและคุมควบได้ยาก การส่งเสริมการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 
 5. ภัยคุกคามทางด้านความไม่สงบเรียบร้อยของจังหวัด มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
จากภายนอก และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและบุคลากรในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและผู้มารับบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 
 2) การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix)   
 การดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย หลักการ และวิธีการที่นิยมใช้กัน คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ระหว่างสภาวะแวดล้อมภายใน และสภาวะแวดล้อมภายนอก หรือตารางความสัมพันธ์ของ SWOT (TOWS 
Matrix)  ในการวิเคราะห์ตารางความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานหรือที่เรียกว่า กลยุทธ์               
ออกมาเป็นประเด็นในการดําเนินงาน ดังนี้    
 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็งกับโอกาส เป็น
การใช้จุดแข็งที่มีอยู่ และโอกาสจากปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวสนับสนุน    
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 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับอุปสรรค 
เป็นการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ และต้องมีการฟันฝ่า หรือหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีต้องเผชิญ   
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อนกับโอกาส 
เป็นการแก้ไขจุดอ่อน หรือทําให้จุดอ่อนมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน โดยใช้โอกาสเป็นปัจจัย ภายนอกเข้ามาสนับสนุน   
 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อนกับอุปสรรค ที่
ต้องปรับปรุง และแก้ไขจุดอ่อนให้เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันอาจต้องเผชิญกับอุปสรรค หรืออาจจะต้องใช้วิธี
หลีกเล่ียงอุปสรรค ในขณะเดียวกัน  
 ดังน้ัน การวิเคราะห์กลยุทธ์ และการที่จะนํากลยุทธ์ใดมาขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
จะต้องคํานึงถึง ความเร่งด่วน การสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล งบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
ตาม TOWS Matrix ของจังหวัดหนองคายสรุปผลได้ ดังน้ี  
 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths : S) โอกาส (Opportunities : O) 
1. สภาพพ้ืนที่และโครงสร้างดิน
เหมาะสมต่อการทําการเกษตร มี
แม่น้ําสายหลัก 3 สาย (ยม, น่าน, 
พิจิตร) ท่ีสามารถนําไปใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
2. มีผลผลิตทางการเกษตร
หลากหลาย สามารถพัฒนาไปใน
เชิงคุณภาพได้ สามารถพัฒนา
ไปสู่ตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) มากข้ึน เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว 
มะม่วง ส้มโอ มะปราง เป็นต้น 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พณี ที่
ห ล า ก ห ล า ย ส า ม า ร ถ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้ประชาชนมี
รายได้ในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
4. มีสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์สําคัญที่เชื่อมโยง
กับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ ท่ีดี กับประชาคม
อาเซียน 
5 .  มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ “ศู น ย์ ชั ย

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้
สอดรับกับนโยบายด้านสังคม โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
ชุมชนและสังคม การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานการ
ปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาของจังหวัด 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) ที่กําหนดแผนงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและ
การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะในอนาคต 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยพัฒนาการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ 
ที่ต่อเน่ืองกับการท่องเท่ียว บริการสุขภาพ การศึกษา และผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ รวมท้ังยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง รวมถึง
การฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของภาค 
4. สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีความต้องการสินค้าเกษตรเฉพาะกลุ่ม และ
บริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน เป็นโอกาสอย่างมากสําหรับจังหวัดพิจิตร
ที่จะพัฒนาด้านผลผลิตทางการเกษตร และบริการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  
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จุดแข็ง (Strengths : S) โอกาส (Opportunities : O) 

พัฒนาการเกษตรสิรินธร” ที่เป็น
ต้นแบบการพัฒนาการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถขยายผล และ
เ ข้ า ไ ป ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
6. มีผลผลิตการเกษตรได้การรับรอง
แหล่งผลิต GAP พืช โดยเฉพาะ
มะม่วง ส้มโอ มะปราง ที่เป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดพิจิตร 
ทําให้ผลผลิตมีความปลอดภัย
ปลอดจากศัตรูพืช และผลผลิตมี
คุณภาพการส่งออกต่างประเทศ 
7. เป็นจังหวัดคุณธรรม ดินแดน
แผ่ น ดิ น ธ ร ร ม  แ ผ่ น ดิ น ทอ ง 
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี 
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

5. การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์เล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things เพ่ือผลิต
สินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงข้ึน 
6. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลให้หน่วยงานในพ้ืนที่จัดเตรียมความ
พร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เป็นโอกาสในการขยายฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดอาเซียนโดยใช้
ประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
7. ภาครัฐส่งเสริมการนําเทคโนโลยีชีวมวลแข็งมาใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน ทําให้เกิดความชัดเจนและเอื้อต่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
8. นโยบายส่ งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพื่ อพัฒนาคนเข้า 
สู่ Thailand 4.0 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เยาวชนจังหวัดพิจิตร ขยายผล
สู่ครอบครัวและเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  
9. ภาครัฐมีนโยบายการปลูกฝังและสร้างค่านิยมของความเป็นไทย และมี
นโยบายเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแข็งแรง ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา
เยาวชนของจังหวัด 

กลยุทธ์ SO : 
1. S1+S2+S5+S6+O1+O2+O3+O4+O5+O7 
    : เพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต การบริหารจัดการตลาดสินค้าด้านการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ด้านการเกษตร 
2. S3+S4+O6 

: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
3. S7+O8+O9 

: พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 
 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths : S) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 
1. สภาพพ้ืนที่และโครงสร้างดินเหมาะสมต่อการทํา
การเกษตร มีแม่น้ําสายหลัก 3 สาย (ยม, น่าน, พิจิตร) ที่
สามารถนําไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
2. มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย สามารถพัฒนา
ไปในเชิงคุณภาพได้ สามารถพัฒนาไปสู่ตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) มากขึ้น เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่

1. ปัญหาจากสาธารณภัย ทั้งอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แล้ง โรคระบาด และความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก การบุกรุกทําลายป่าบริเวณต้นนํ้า และภาวะตื้น
เขินของลําน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทําให้ได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไม่
ปลอดภัย และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
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จุดแข็ง (Strengths : S) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

สําคัญ ได้แก่ ข้าว มะม่วง ส้มโอ มะปราง เป็นต้น 
3. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผล
ให้ประชาชนมีรายได้ในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
4. มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์สําคัญที่เชื่อมโยง
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือเชื่อมโยงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาคมอาเซียน 
5. มีแหล่งเรียนรู้“ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร”  
ท่ีเป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยายผล และเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
6. มีผลผลิตการเกษตรได้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
โดยเฉพาะมะม่วง ส้มโอ มะปรางที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัดพิจิตร ทําให้ผลผลิตมีความปลอดภัย
ปลอดจากศัตรูพืช และผลผลิตมีคุณภาพการส่งออก
ต่างประเทศ 
7. เป็นจังหวัดคุณธรรม ดินแดนแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 

2. ภัยคุกคามทางการเกษตรของจังหวัด จากการส่ือสาร
และเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ของผู้ผลิตสารเคมี เคมีภัณฑ์ไปยังเกษตรกรได้
ตลอดเวลา ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สารเคมี
ของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและการเกิดความ
ผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
3. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลของ Disruptive 
Technologies ที่เปล่ียนผันกลไกเศรษฐกิจโลกแบบเดิม
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ 
เทคโนโลยีดิจิทัล มือถือ หุ่นยนต์ ยานยนต์ พลังงาน
ทดแทนและที่จัดเก็บพลังงานสมัยใหม่ Internet of 
Things, Big data, Blockchain ฯลฯ ความก้าวหน้าใน
การติดต่อส่ือสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต 
ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ 
บริโภคของคนในระดับพ้ืนท่ี 
4. การเตรียมความพร้อมเยาวชน การส่งเสริมการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมทั้ง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรม
ทางลบของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ผลกระทบจากสื่อเทคโนโลยีทุกประเภททําให้ค่านิยม
เปลี่ยนไปในทางลบ ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม และควบคุม
ได้ยาก ทําให้ปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนเพิ่มสูงมากข้ึน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรม
ทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทําให้
เกิดค่านิยมที่เปลี่ยนไปในทางลบ ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม
และคุมควบได้ยาก การส่งเสริมการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด แรงงานในพ้ืนที่ 
5. ภัยคุกคามทางด้านความไม่สงบเรียบร้อยของจังหวัด มี
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากภายนอก และการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าว
อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและบุคลากรในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้มา
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จุดแข็ง (Strengths : S) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

รับบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมเป็นไปด้วยความล่าช้า 

กลยุทธ์ ST : 
1. S1+S2+S5+S6+T1+T2  : เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การบริหารจัดการตลาดสินค้าด้านการเกษตร การ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ด้านการเกษตร 
2. S3+S4+T3+T5  : สร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
3. S7+T4  : พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 
 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

จุดอ่อน (Weakness : W) โอกาส (Opportunities : O) 
1. พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเป็นที่รองรับน้ําแต่ไม่
สามารถกักเก็บนํ้าได้ การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่แอ่ง
กระทะยังขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดู
น้ําหลาก และประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง  
2. แม่นํ้าสายหลัก 3 สาย (ยม, น่าน, พิจิตร) แหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ําใช้เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ ไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุน 
ทําให้ขาดแคลนน้ําทําการ เกษตรในฤดูแล้ง และระบบ
ชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลายพ้ืนที่ไม่มีแหล่ง
กักเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ มีการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ทําให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้
ประโยชน์ที่ ไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน 
และความเสื่อมโทรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
4. ปริมาณขยะมีแนวโน้มสะสมเพิ่มมากข้ึน มีสถานที่
กําจัดขยะที่เป็นท่ียอมรับถูกต้องตามหลักวิชาการไม่
เพียงพอ 
5. การสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
ขาดความต่อเน่ือง ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการสร้าง
นวัตกรรมของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งขาดความรู้
ด้านการตลาด ขีดความ สามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดของสินค้าแปรรูปยังไม่เพียงพอ ความสามารถ

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
พื้นที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการน้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้สอดรับกับนโยบายด้าน
สังคม โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
ชุมชนและสังคม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการประสานการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ในการแก้ปัญหา
ของจังหวัด 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) ที่กําหนด
แผนงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและการพัฒนา
เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัด
อัจฉริยะในอนาคต 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดยพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ที่ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว 
บริการสุขภาพ การศึกษา และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
รวมท้ังยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
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จุดอ่อน (Weakness : W) โอกาส (Opportunities : O) 

ของเกษตรกรยังใช้อง ค์ความ รู้ ไม่ สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
6. บุคคลากร/เยาวชน ขาดทักษะความรู้การสื่อสาร ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทําให้บุคลากรขาดความมั่นใจในการ
สื่อสารและการบริการนักท่องเที่ยว 
7. โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบ 
โลจิสติกส์ ยังขาดการพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นระบบ 
เส้นทางคมนาคมทางบกสายหลักและสายรองชํารุด 
ขาดการบํารุงรักษาต่อเน่ือง ทําให้ไม่ปลอดภัยในการ
สัญจร ระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดไม่มีความ
พร้อมในการพัฒนาเมือง ขาดการส่งเสริมการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโต
ของเมืองอย่างเป็นระบบ 
8. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการกิจการประปา
ในระดับพื้นที่ยังขาดมาตรฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพที่ดี 
การให้บริการนํ้าประปาคุณภาพยังกระจุกตัวในเขต
เมือง และในบางพื้นที่มีแหล่งนํ้าดิบไม่เพียงพอ การ
จัดการ พลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนยังมีน้อย 
และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงและการ
เพ่ิมข้ึนของต้นทุนจากค่าพลังงาน 
9. ปัญหาทางด้านสุขภาวะของประชาชน ประชากรวัย
เด็กมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน มีปัญหา
ของอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือก่อนวัยอันควร 
คุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ยังคงมีความเหลื่อม
ล้ํากันระหว่างเมืองกับชุมชน โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
10. ประชากรวัยแรงงงานในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่
ออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ ทําให้เกิดช่องว่างปัจจัยเสี่ยงใน
การเกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีเพียงเด็กและผู้สูงอายุ ทําให้อัตรา
การพ่ึงพิงเพ่ิมมากข้ึน ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
11. คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 

สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุของภาค 
4. สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีความต้องการสินค้าเกษตร
เฉพาะกลุ่ม และบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน เป็น
โอกาสอย่างมากสําหรับจังหวัดพิจิตรท่ีจะพัฒนาด้าน
ผลผลิตทางการเกษตร และบริการด้านการท่องเที่ยว ที่
พักอาศัย การใหบ้ริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  
5. การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการผลิต
และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet 
of Things เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงข้ึน 
6. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นผลให้หน่วยงานใน
พื้นที่จัดเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพ่ือรองรับด้าน
การค้า การลงทุนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เป็น
โอกาสในการขยายฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาด
อาเซียนโดยใช้ประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 
7. ภาครัฐส่งเสริมการนําเทคโนโลยีชีวมวลแข็งมาใช้ใน
การผลิตพลังงานทดแทน ทําให้เกิดความชัดเจนและเอื้อ
ต่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
8. นโยบายส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
คนเข้าสู่ Thailand 4.0 ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษา
ให้แก่เยาวชนจังหวัดพิจิตร ขยายผลสู่ครอบครัวและเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพ 
9. ภาครัฐมีนโยบายการปลูกฝังและสร้างค่านิยมของ
ความเป็นไทย และมีนโยบายเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาเยาวชนของจังหวัด 
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จุดอ่อน (Weakness : W) โอกาส (Opportunities : O) 

มีค่ า เฉลี่ ยต่ํ า  เยาวชนเริ่ มมี ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ขาดวินัย ในการดําเนิน
ชีวิต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้อยลง 

 
 
 

กลยุทธ์  WO :  
1. W1+W2+W3+W4+W5+O1+O3+O4+O7 

: ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
: การขับเคล่ือนและขยายผลการดําเนินโครงการพระราชดําริ 
: การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. W6+W9+W11+O5+O8+O9 
: การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 

3. W7+W8+W10+O2+O6+O7 
: พัฒนาเม่ืองน่าอยู่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคม โลจิสติกส์ ดิจิตัล และสาธารณูปโภค 
 

 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 

จุดอ่อน (Weakness : W) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 
1. พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเป็นที่รองรับน้ําแต่ไม่
สามารถกักเก็บนํ้าได้ การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่แอ่ง
กระทะยังขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดู
น้ําหลาก และประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง 
2. แม่นํ้าสายหลัก 3 สาย (ยม, น่าน, พิจิตร) แหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ําใช้เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ ไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุน 
ทําให้ขาดแคลนน้ําทําการ เกษตรในฤดูแล้ง และระบบ
ชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลายพ้ืนที่ไม่มีแหล่ง
กักเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ มีการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ทําให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้
ประโยชน์ที่ ไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน 
และความเสื่อมโทรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
4. ปริมาณขยะมีแนวโน้มสะสมเพิ่มมากข้ึน มีสถานที่
กําจัดขยะที่เป็นที่ยอมรับถูกต้องตามหลักวิชาการไม่
เพียงพอ 
5. การสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

1. ปัญหาจากสาธารณภัย ทั้งอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แล้ง โรคระบาด และความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก การบุกรุกทําลายป่าบริเวณต้นนํ้า และภาวะตื้น
เขินของลําน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทําให้ได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไม่
ปลอดภัย และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
2. ภัยคุกคามทางการเกษตรของจังหวัด จากการส่ือสาร
และเผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ของผู้ผลิตสารเคมี เคมีภัณฑ์ไปยังเกษตรกรได้
ตลอดเวลา ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สารเคมี
ของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและการเกิดความ
ผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของ Disruptive 
Technologies ที่เปล่ียนผันกลไกเศรษฐกิจโลกแบบเดิม
โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ 
เทคโนโลยีดิจิทัล มือถือ หุ่นยนต์ ยานยนต์ พลังงาน
ทดแทนและที่จัดเก็บพลังงานสมัยใหม่ Internet of 
Things, Big data, Blockchain ฯลฯ ความก้าวหน้าใน
การติดต่อส่ือสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
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จุดอ่อน (Weakness : W) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

ขาดความต่อเน่ือง ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการสร้าง
นวัตกรรมของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งขาดความรู้
ด้านการตลาด ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดของสินค้าแปรรูปยังไม่เพียงพอ ความสามารถ
ของเกษตรกรยังใช้อง ค์ความ รู้ ไม่ สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
6. บุคคลากร/เยาวชน ขาดทักษะความรู้การสื่อสาร ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ทําให้บุคลากรขาดความมั่นใจในการ
สื่อสารและการบริการนักท่องเที่ยว 
7. โครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบ โลจิ
สติกส์ ยังขาดการพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นระบบ เส้นทาง
คมนาคมทางบกสายหลักและสายรองชํารุด ขาดการ
บํารุงรักษาต่อเนื่อง ทําให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจร 
ระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดไม่มีความพร้อมใน
การพัฒนาเมือง ขาดการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและการเติบโตของเมือง
อย่างเป็นระบบ 
8. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการกิจการประปา
ในระดับพื้นที่ยังขาดมาตรฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพที่ดี 
การให้บริการนํ้าประปาคุณภาพยังกระจุกตัวในเขต
เมือง และในบางพื้นที่มีแหล่งนํ้าดิบไม่เพียงพอ การ
จัดการ พลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนยังมีน้อย 
และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงและการ
เพ่ิมข้ึนของต้นทุนจากค่าพลังงาน 
9. ปัญหาทางด้านสุขภาวะของประชาชน ประชากรวัย
เด็กมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน มีปัญหา
ของอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือก่อนวัยอันควร 
คุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ยังคงมีความเหลื่อม
ล้ํากันระหว่างเมืองกับชุมชน โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
10. ประชากรวัยแรงงงานในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่
ออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ ทําให้เกิดช่องว่างปัจจัยเสี่ยงใน
การเกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีเพียงเด็กและผู้สูงอายุ ทําให้อัตรา

ออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต 
ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ 
บริโภคของคนในระดับพ้ืนท่ี 
4. การเตรียมความพร้อมเยาวชน การส่งเสริมการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม รวมทั้ง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรม
ทางลบของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ผลกระทบจากส่ือเทคโนโลยีทุกประเภท ทําให้ค่านิยม
เปลี่ยนไปในทางลบ ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม และควบคุม
ได้ยาก ทําให้ปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนเพิ่มสูงมากข้ึน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรม
ทางลบของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทําให้
เกิดค่านิยมที่เปลี่ยนไปในทางลบ ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม
และคุมควบได้ยาก การส่งเสริมการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 
5. ภัยคุกคามทางด้านความไม่สงบเรียบร้อยของจังหวัด  
มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากภายนอก และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่าง
ด้าวอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ และการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและบุคลากรในการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้มา
รับบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 

- 106 -



 
จุดอ่อน (Weakness : W) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 

การพ่ึงพิงเพ่ิมมากข้ึน ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
11. คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (ONET) 
มีค่ า เฉลี่ ยต่ํ า  เยาวชนเริ่ มมี ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ขาดวินัย ในการดําเนิน
ชีวิต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้อยลง 
กลยุทธ์ WT : 
1. W1+W2+W3+W4+W5+T1+T2 
      : การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง การเกษตร อุปโภคและบริโภค 
2. W6+W9+W11+T3+T4 

: พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม 
3. W7+W8+W10+T5 

: เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
   
 จากการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของจังหวัดพิจิตร  
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคเหนือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ จึงได้กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา 
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 – 2565 รอบปี พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

 “เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเท่ียวสู่สากล” 

 เมืองเกษตรดี หมายถึง ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดพิจิตร เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
การส่งออก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่จังหวัดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัย 
ท่ีผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แบรนด์สินค้าเกษตรเข้มแข็ง สร้างรายได้แก่จังหวัด ประชาชน 
และชุมชน 
 สิ่งแวดล้อมดี หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ําเหมาะกับการเกษตร  
เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธ์ิ น่าอยู่ 
 สังคมและคุณภาพชีวิตดี หมายถึง การมีต้นแบบของการเป็นสังคม 6 คุณภาพทั้งจังหวัด คือ  
สังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกัน สังคมแห่งโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม  
สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และสังคมแห่งความเก้ือกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพ่ึงตนเองได้ 
 ยกระดับการท่องเท่ียวสู่สากล หมายถึง มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเป็นที่รู้จักมากข้ึน  
โดยมีการเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกับกลุ่มจังหวัด การมีพันธมิตรการพัฒนาระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก ที่มีการค้า การพัฒนาทางสังคม และการเสริมสร้างการท่องเท่ียวระหว่างกัน 

พันธกิจ (Mission) 
 1. เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน  
การพ่ึงตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาค และการพัฒนาประเทศ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออก
และการรองรับความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร และเกษตรกรให้มี
ศักยภาพการแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 
 3. บริหารจัดการน้ํา ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
จังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืนรองรับการพัฒนา
เป็นเมืองเกษตรคุณภาพ 
 4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. แหล่งนํ้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย และนํ้าเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2565  
 3. รายได้จากการท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายในปี พ.ศ. 2565 
 4. การจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ภายในปี พ.ศ. 2565 
 5. เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัดพิจิตรได้รับการปรับปรุงเพ่ือความสะดวกของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
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จุดยืนการพัฒนา (Strategic Positioning: SP)  
 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กําหนดข้ึนมาจากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยนําเข้าเชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจ 
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากน้ันจึงนํามาวิเคราะห์
ความสําคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทําให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็น
หัวใจหลักสําคัญของจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 4 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 SP1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
      จังหวัดพิจิตร มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากจังหวัดพิจิตรมีปัญหาเรื่องนํ้าท่วมเป็นระยะ
เวลานานต่อเน่ือง เพราะปัจจุบันพ้ืนที่รับน้ําทางธรรมชาติจํานวนมากตื้นเขิน การเชื่อมต่อกันระหว่างห้วย หนอง 
คลอง บึง ตามธรรมชาติถูกทําลาย จากการพัฒนาของเมือง ซึ่งหากได้รับการแก้ไข ปัญหาเรื่องนํ้าท่วมจะบรรเทาลง 
อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการให้เหลือนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้น และปัญหาอีกด้านหน่ึงที่รุนแรงมากข้ึนและ
สมควรได้รับการดูแล คือ การปล่อยสารเคมีจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ  
 SP2 การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชุมชน 
ท่ีเข้มแข็ง โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
      สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และสินค้าการเกษตรปลอดภัยมากข้ึน ทําให้มีความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ใช้สารเคมี จนสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบกับความต้องการของตลาดที่มีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของผู้บริโภค 
ในประเทศ ทําให้ราคาไม่ตกมากเหมือนข้าวท่ีใช้สารเคมีทั่วไป  
 SP3 การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริสร้างสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
       การเสริมสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างสังคมที่มี
ความสุขผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน รวมถึงสร้างการ 
มีส่วนร่วมของทุกคนในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
 SP4 การการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างรายได้ 
จากฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 
       การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เน่ืองจากมีประเพณี และวัฒนธรรม 
ท่ีข้ึนชื่อ ได้แก่ งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ท่ีจัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน  
งานประเพณีกลุ่มชาติพันธ์ุ ประกอบกับมีวัดที่มีชื่อเสียงเป็นจํานวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเพ่ือเคารพสักการะ
พระ ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จะนํารายได้เข้าจังหวัดผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
การท่องเที่ยวเชิงประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค ์เป้าหมายและตัวชีว้ัด และแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
วัตถุประสงค ์  
 1. การพัฒนาแหล่งนํ้าหลักและแหล่งนํ้าสาขา แหล่งนํ้าธรรมชาติ ให้เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ 
การพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
 2. การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพ่ือรองรับ
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. แหล่งนํ้าธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร 
อุปโภค บริโภค เพ่ิมข้ึน 
 2. ปริมาณขยะมลูฝอยชมุชนท่ีถูกกําจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งนํ้าเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
 2. การบริหารจัดการนํ้า ดินและทรัพยากรท่ีมี เพื่อรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ 
 1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. อัตราการขยายตัว GPP เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี 
 2. การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน 
 3. รายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 4. พื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยที่เพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 2. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนและชุมชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ 
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน  
 3. ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงในพื้นท่ีจังหวัดและความเป็นเมือง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
3. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี
4. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี
5. เส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 7 แห่ง
6. อัตราการลดลงของคดีทางแพ่งเก่ียวกับหน้ีสิ้นครัวเรือน (เช่น หน้ีนอกระบบ สัญญากู้ยืม สัญญาค้ํา

ประกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

2. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย
3. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่งสาธารณะรองรับการ

เชื่อมโยงในพื้นท่ีจังหวัดและความเป็นเมือง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการสู่สากล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดความต่อเน่ืองทั้งระบบ
2. จังหวัดพิจิตรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเมืองที่ไปสู่สากล

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
2. จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

แนวทางการพัฒนา 
1. พฒันาคุณภาพการท่องเที่ยว และศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2. พฒันา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงผู้ประกอบการและตลาดด้านการท่องเท่ียว
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3. แบบฟอร์มการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ 
[แบบ จ.1 (กรณีจังหวัด)]  

 
 
 
 
 



แบบ จ.๑/ กจ.1

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด :  เมืองเกษตรดี ส่ิงแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล

พ.ศ. 
2561
(5)

พ.ศ. 
2562

พ.ศ. 
2563

พ.ศ. 
2564

พ.ศ. 
2565

พ.ศ. 2561-2565
(6)

1. การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ง
นํ้าเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็น
ระบบ

1. แหล่งนํ้าธรรมชาติได้รับการพัฒนา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค
บริโภคเพิ่มมากข้ึน

60 60 60 60 60 60

2. การบริหารจัดการนํ้า ดิน และ
ทรัพยากรท่ีมี เพื่อรองรับ
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
และการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูก
กําจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพิ่ม
มากข้ึน

60 60 60 60 60 60

1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

1. อัตราการขยายตัว GPP เพิ่มข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี

45,935.7
ล้านบาท

46,854.4
ล้านบาท

47,791.5
ล้านบาท

48,747.3
ล้านบาท

49,722.2
ล้านบาท

47,810.2
ล้านบาท

2. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนและ
ชุมชน

2. การนําเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรเพิ่มข้ึน

40 40 40 40 40 40

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

3. รายได้เพิ่มขึ้นจากการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี

557.91
ล้านบาท

574.64
ล้านบาท

591.88
ล้านบาท

609.64
ล้านบาท

627.93
ล้านบาท

592.4
ล้านบาท

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
การพัฒนา และแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
และการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. พื้นท่ีทําการเกษตรเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้น

50 50 50 50 50 50

1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ี
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ
3 ต่อปี

3 3 3 3 3 3

2. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี

3 3 3 3 3 3

3. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี

3 3 3 3 3 3

4. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี

3 3 3 3 3 3

5. อัตราการลดลงของคดีทางแพ่ง
เกี่ยวกับหน้ีส้ินครัวเรือน (เช่น หน้ีนอก
ระบบ สัญญากู้ยืม สัญญาคํ้าประกัน)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

3 3 3 3 3 3

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และ
ระบบขนส่ง

เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 7 แห่ง

7 7 7 7 7 7

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ สันติสุขอย่าง
ยั่งยืน

1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการบริหารจัดการการศึกษาทุก
ระดับเพื่อสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ

2. เสริมสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ความสงบเรียบร้อย

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การบริหารจัดการน้ํา ดิน
 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง

แบบฟอร์มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดพิจิตร

ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(4)

ค่าเป้าหมาย
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พ.ศ. 
2561
(5)

พ.ศ. 
2562

พ.ศ. 
2563

พ.ศ. 
2564

พ.ศ. 
2565

พ.ศ. 2561-2565
(6)

ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ตัวช้ีวัดของแผนงาน
(4)

ค่าเป้าหมาย

1.พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว และ
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว

1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

1,490.42
ล้านบาท

1,535.13
ล้านบาท

1,581.18
ล้านบาท

1,628.6
ล้านบาท

1,677.47
ล้านบาท

1,582.56
ล้านบาท

2. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว

2. จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

893,231
คน

920,027
คน

947,628
คน

976,057
คน

1,005,33
คน

948,456
คน

3.การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เชิงรุกเช่ือมโยงผู้ประกอบการและ
ตลาดด้านการท่องเท่ียว

 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ

 -  -
100 100 100 100 100 100

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการสู่สากล
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

 218,500,000    218,500,000
1. โครงการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
นํ้าบ้านคลองตามี ตําบลบ้านน้อย อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

1 5 โครงการ
ชลประทานพิจิตร

    40,000,000       40,000,000

2. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าน่าน
 บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 " 5ธันวามหาราช" ต.
ในเมือง  อ.เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    26,000,000       26,000,000

3. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้ายม 
ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ิประทับช้าง 
จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    15,000,000       15,000,000

4. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้ายม 
ฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 9 ต.ไผ่ท่าโพ  อ.โพธ์ิประทับ
ช้าง จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    25,000,000       25,000,000

5. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้ายม 
บริเวณใต้สะพานข้ามแม่นํ้ายม หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ 
ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    20,000,000       20,000,000

6. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าน่าน
 บ้านบางเพียร(โค้งยายแจ๋น) หมู่ท่ี 5  ต.ฆะมัง อ.
เมืองพิจิตร  จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    39,000,000       39,000,000

7. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าน่าน
 วัดธงไทยยาราม  หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพาน
หิน  จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    26,000,000       26,000,000

8. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่นํ้าน่าน
 บ้านวังกระด่ีทอง หมู่ท่ี 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง
พิจิตร จ.พิจิตร

1 5 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    26,000,000       26,000,000

9. โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าบ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 
7 ตําบลวังง้ิว อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 5 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     1,500,000        1,500,000

    2,774,450       2,774,450
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นํ้าท้ังระบบ

1 5 สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร

        100,000           100,000

2. โครงการพิจิตรปลอดภัย ไร้มลพิษ “พิจิตรเมือง
สะอาด”

1 5 สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร

        100,000           100,000

กิจกรรมหลัก 3.1 สร้างจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

1 5 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2

        158,450           158,450

กิจกรรมหลัก 3.2 สร้างจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ภายในสถานศึกษา
ของสํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

1 5 สํานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร

        412,200           412,200

กิจกรรมหลัก 3.3 สร้างจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ภายในสถานศึกษา
ต้นแบบของสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41

1 5 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต

 41

     1,026,000        1,026,000

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แผนงานที่ 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ

3. โครงการสร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการน้ํา ดิน และทรัพยากรที่มี เพื่อรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

กิจกรรมหลัก 3.4 สร้างจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

1 5 สํานักงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร

        148,800           148,800

กิจกรรมหลัก 3.5 สร้างจิตสํานึกการบริหาร
จัดการขยะท่ีถูกต้อง

1 5 สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร

        829,000           829,000

    7,074,000       7,074,000
1. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิต
และการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอโพธ์ิประทับ
ช้าง

1 2 สํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร

     7,074,000        7,074,000

    2,838,650       2,838,650
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริ
    กิจกรรมหลัก 1.1 ขยายผลเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดําริ

1 2 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2

     1,500,000        1,500,000

    กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนายุวเกษตรกร (Smart
 Young Farmer) ต้นแบบ เพื่อสร้างอาชีพตาม
แนวพระราชดําริ

1 2 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต

 41

        192,400           192,400

2. โครงการการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

1 2 สํานักงาน
จังหวัดพิจิตร

     1,146,250        1,146,250

    3,500,000       3,500,000
1. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน

1 2 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พิจิตร

     3,500,000        3,500,000

    9,590,000       9,590,000
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การ
พัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1 2 สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด

พิจิตร

     9,590,000        9,590,000

   39,755,880      39,755,880
1. โครงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วม
เป็นเครือข่าย  มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรม

1 4 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     1,101,680        1,101,680

2. โครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร 1 4 สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร

        100,000           100,000

3. โครงการสังคมสูงวัยคุณภาพ 1 4 สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร

        180,000           180,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แผนงานที่ 2 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนและชุมชน

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนใน
จังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2

        950,000           950,000

5. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามพระรา
โชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ

1 4 สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร

     1,357,500        1,357,500

6. โครงการจัดมหกรรมตลาดอาชีพ 1 4 สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร

     1,056,000        1,056,000

7. โครงการมหกรรมการศึกษา ตามพระบรมรา
โชบาย ในหลวงรัชกาลท่ี 10  ด้วย PjBL Model

1 4 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต

 41

     1,751,000        1,751,000

8. โครงการส่งเสริมห้องเรียนสู่อาชีพ ในศตวรรษท่ี
 21

1 4 สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต

 41

        342,800           342,800

9. โครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร

     1,533,600        1,533,600

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

1 4 สํานักงาน
ส่งเสริม

การศึกษานอก
ระบบและ

การศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด

พิจิตร

        922,000           922,000

11. โครงการวิถีชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัด
พิจิตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1 4 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิจิตร

        617,000           617,000

12. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
สร้างชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิจิตร

         78,000            78,000

13. โครงการสร้างอาชีพทางเลือก สร้างชีวิตใหม่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิจิตร

        615,000           615,000

14. โครงการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบและแรงงานสูงอายุ

1 4 สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

พิจิตร

     4,210,000        4,210,000

15. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้
แรงงานจังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานพิจิตร

     1,170,000        1,170,000

16. โครงการจัดสร้างพุทธศาสนสถาน (พุทธ
มณฑลจังหวัดพิจิตร)

1 4 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

    15,500,000       15,500,000
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17. โครงการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยสังคมดี 4 มิติ

1 4 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร

     1,956,600        1,956,600

18. โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE 
NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร

     6,314,700        6,314,700

   12,428,600      12,428,600
1. โครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัย
จราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2565

1 1 สํานักงาน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพิจิตร

        250,000           250,000

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการ
บริหารจัดการสาธารณภัย และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี 2565

1 1 สํานักงาน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพิจิตร

     1,354,500        1,354,500

3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี จังหวัด
พิจิตร ปี 2565

1 1 สํานักงาน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพิจิตร

        150,000           150,000

4. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันเหตุเพลิง
ไหม้ บ้านเรือนประชาชน จังหวัดพิจิตร ปี 2565

1 1 สํานักงาน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพิจิตร

        100,000           100,000

5. โครงการยุติธรรมสร้างสุขเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน

1 1 สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

พิจิตร

        422,200           422,200

6. โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ท่ัวถึง

1 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพิจิตร

     1,035,600        1,035,600

7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทระดับอําเภอ

1 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพิจิตร

        168,000           168,000

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนด้าน
การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้าง
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง

1 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพิจิตร

     1,100,000        1,100,000

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดพิจิตร

1 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพจิิตร

     6,300,000        6,300,000

10. โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครอง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร
(DOPA S.W.A.T)

1 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพิจิตร

        685,200           685,200

11. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ปลัดอําเภอและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพิจิตร ในการใช้อาวุธปืนประจํากาย

1 1 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดพิจิตร

        172,000           172,000

12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

1 1 สํานักงาน
อาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร

        691,100           691,100

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย
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 187,233,478    187,233,478
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1374  - ทล.1313 ตําบลไผ่หลวง
 อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,500,000        9,500,000

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก พจ.
3023 - แยก ทล. 1067 วัดนํ้าผ้ึง ตําบลทะนง 
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     5,200,000        5,200,000

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 113 - พจ.5046  ตําบลฆะมัง, 
ตําบลวังกรด  อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,850,000        9,850,000

4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.117 - 
บ้านมาบแฟบ ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,980,000 9,980,000       

5. โครงการงานอํานวยความปลอดภัย สายแยก
ทางหลวงชนบท พจ.3045 - บ้านห้วยน้อย ตําบล
ทุ่งใหญ่  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     4,250,000 4,250,000       

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 1068 - พจ.5003 ตําบลเมืองเก่า
 อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     8,950,000 8,950,000       

7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนอง
กรด  หมู่ท่ี 10 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,800,000 9,800,000       

8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พจ.4016 -
 บ้านใดลึก ตําบลห้วยพุก อําเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,900,000 9,900,000       

9. โครงการงานอํานวยความปลอดภัย สายบ้าน
หนองต้นพลวง หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองหญ้าไทร 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     3,800,000 3,800,000       

10. โครงการงานอํานวยความปลอดภัยสายบ้าน
วังอ้อ หมู่ท่ี 4 ตําบลวังทับไทร อําเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     3,200,000 3,200,000       

11. โครงการงานอํานวยความปลอดภัย  สายแยก
 ทล.117 - บ้านหนองโสน ตําบลเนินปอ อําเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     4,200,000 4,200,000       

12. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.1289
 - บ้านทับหมัน ตําบลทับหมัน  อําเภอตะพานหิน
 จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,850,000 9,850,000       

13. โครงการงานอํานวยความปลอดภัย  สายแยก
 พจ.3012 - บ้านหนองคล้อ ตําบลดงตะขบ 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     3,800,000 3,800,000       

14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.1068
 - บ้านใหม่ ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม, ตําบล
โรงช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     9,900,000 9,900,000       

15. โครงการงานอํานวยความปลอดภัย  สายบ้าน
หนองผักบุ้ง หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าเยี่ยม อําเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 4 แขวงทางหลวง
ชนบทพิจิตร

     3,200,000 3,200,000       

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสระยายชี หมู่ท่ี 5 – บ้านยางห้าหลุม 
หมู่ท่ี 9 (รหัสสายทาง พจ.ถ.17-005) ตําบลเนิน
ปอ  อําเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

1 4 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดพิจิตร

    16,000,000 16,000,000      

แผนงานที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง
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17. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
     กิจกรรมหลัก 17.1 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านวังบงค์ - บ้านไทรย้อย หมู่ท่ี 5 ตําบล
สํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     1,014,000 1,014,000 

     กิจกรรมหลัก 17.2 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 (สายอยู่สมบูรณ์ 1) ตําบล
ห้วยร่วม อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     2,249,353 2,249,353 

     กิจกรรมหลัก 17.3 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านหนองง้าว หมู่ท่ี 5 ตําบลสํานักขุนเณร
 อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     1,224,000 1,224,000 

     กิจกรรมหลัก 17.4 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายไดรังใต้ หมู่ท่ี 5 - ชะลอมยาว 
หมู่ท่ี 9) ตําบลห้วยร่วม อําเภอดงเจริญ จังหวัด
พิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     1,822,025 1,822,025 

     กิจกรรมหลัก 17.5 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต สายทางเข้าบ้านวังหินแรง หมู่ท่ี 3 ตําบล
สํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

        316,000 316,000          

     กิจกรรมหลัก 17.6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic Concrete ตําบลห้วยร่วม 
อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     6,006,000 6,006,000 

     กิจกรรมหลัก 17.7 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านวังปลายนา - บ้านกุดระกํา หมู่ท่ี 4 
ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     2,671,000 2,671,000 

     กิจกรรมหลัก 17.8 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านกุดยาว หมู่ท่ี 7 ตําบลสํานักขุนเณร 
อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     3,077,000 3,077,000 

     กิจกรรมหลัก 17.9 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต สายหมู่ท่ี 10 - 5 ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

ดงเจริญ

     3,011,000 3,011,000 

     กิจกรรมหลัก 17.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 8 ต.ลําประดา อ.บางมูล
นาก จ.พิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
บางมูลนาก

     1,188,000 1,188,000 

     กิจกรรมหลัก 17.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากนานางเสมอ ชมพูพันธ์-นานาง
ประเทียบ จันทรคณา หมู่ท่ี ๓  ตําบลภูมิ อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
บางมูลนาก

     1,256,000 1,256,000 

     กิจกรรมหลัก 17.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางลงบ้านบางลายเหนือ – 
บ้านพักแพสูบนํ้า หมู่ท่ี 2 ตําบลบางลาย อําเภอ
บึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

บึงนาราง

        730,700 730,700          

     กิจกรรมหลัก 17.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเอเชีย 117 – ทุ่งสามบาท หมู่ท่ี 1 
ตําบลห้วยแก้ว อําเภอบึงนาราง   จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

บึงนาราง

     4,738,400 4,738,400 

     กิจกรรมหลัก 17.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบบึงคูณ หมู่ท่ี 2 ตําบลห้วยแก้ว
 อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

บึงนาราง

     5,653,000 5,653,000 

     กิจกรรมหลัก 17.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านบึงลีเหนือ ตําบลโพธ์ิไทร
งาม อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ

บึงนาราง

     2,290,000 2,290,000 
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     กิจกรรมหลัก 17.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองหางระแวง รหัสสายทาง 
พจ.ถ. 65-007  หมู่ท่ี 4 บ้านวังปลากด ตําบลไผ่
ท่าโพ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     3,800,000 3,800,000       

     กิจกรรมหลัก 17.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง (สายทางเข้าหนองระมาณ) 
หมู่ท่ี 10  ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     1,695,000 1,695,000       

     กิจกรรมหลัก 17.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายไผ่พัฒนาไปทุ่งแก้ว พจ.ถ. 65-015
 หมู่ท่ี 7 บ้านไผ่พัฒนา ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธ์ิ
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     1,444,000 1,444,000       

     กิจกรรมหลัก 17.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง(สายทางบ้านหนองสะแก – 
บ้านหนองไม้จีน) หมู่ท่ี 6   ตําบลเนินสว่าง อําเภอ
โพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     2,190,000 2,190,000       

     กิจกรรมหลัก 17.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกไผ่ท่าโพ เนินสว่าง–วังจิก 
 พจ.ถ. 65-009 หมู่ท่ี 1 บ้านไผ่ท่าโพเหนือ ตําบล
ไผ่ท่าโพ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     2,090,000 2,090,000       

     กิจกรรมหลัก 17.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง (สายเกาะหนองยาง –  บ้าน
ห้วยน้อย) หมู่ท่ี 9  ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิ
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     2,412,000 2,412,000       

     กิจกรรมหลัก 17.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง (สายทางบ้านหนองขํา - 
บ้านหนองบัว) หมู่ท่ี 8 - หมู่ท่ี 4 ตําบลเนินสว่าง 
อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     3,619,000 3,619,000       

     กิจกรรมหลัก 17.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง (สายบ้านหนองสะแก – บ้าน
มาบมะไฟ) หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 5  ตําบลเนินสว่าง 
อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     5,352,000 5,352,000       

     กิจกรรมหลัก 17.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง (สายทางบ้านหนองสะแก – 
บ้านม่วงเฒ่า) หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 9 ตําบลเนินสว่าง 
อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     4,928,000 4,928,000       

     กิจกรรมหลัก 17.25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง (สายซอยนานางสงวน) 
หมู่ท่ี 1 ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร

1 4 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอ

โพธิประทับช้าง

     1,077,000 1,077,000       

   16,727,000      16,727,000
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
    กิจกรรมหลัก 1.1  งานนมัสการหลวงพ่อเพชร
และสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

1 2 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

     2,000,000        2,000,000

    กิจกรรมหลัก 1.2 จัดงานประเพณีสงกรานต์  
สรงนํ้าพ่อปู่  บูชาหลักเมืองและย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     2,430,000        2,430,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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    กิจกรรมหลัก 1.3 จัดงานบุญประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ วัดเขาทราย

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     1,310,000        1,310,000

    กิจกรรมหลัก 1.4 ส่งเสริมการท่องเท่ียวงาน
ประเพณี ลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     1,000,000        1,000,000

    กิจกรรมหลัก 1.5 งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
จังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ประจําปี 2565

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     2,000,000        2,000,000

    กิจกรรมหลัก 1.6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
รถไฟ  (ตึกโบราณ ตํานานรถไฟพิจิตร) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     1,000,000        1,000,000

    กิจกรรมหลัก 1.7 งานนมัสการหลวงพ่อโต 
(หลวงพ่อพุทธเกตุมงคล)  ประจําปี พ.ศ. 2565

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        800,000           800,000

    กิจกรรมหลัก 1.8 บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้
ราชวงศ์จักรี 120 ปี พระปิยมหาราชเสด็จ
ประพาสบางมูลนาก

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        400,000           400,000

    กิจกรรมหลัก 1.9 จัดงานวันแตงโม  โชว์กรงนก 1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        690,000           690,000

    กิจกรรมหลัก 1.10 สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไท
ดําและแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน  ประจําปี 2565

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        400,000           400,000

    กิจกรรมหลัก 1.11 งานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าเสือและวันมวยไทย

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        800,000           800,000

    กิจกรรมหลัก 1.12 งานวันเพ็ญเดือนห้า  ชิม
ส้มโอหวาน  ย้อนตํานานพระเจ้าเสือ

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

     1,000,000        1,000,000

    กิจกรรมหลัก 1.13 จัดงานแข่งขันเรือยาว
ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี “ศึกแชมป์ชนแชมป์”

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        500,000           500,000

    กิจกรรมหลัก 1.14 งานย้อนวันวาน
มหาสงกรานต์ทับคล้อ  2565

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        497,000           497,000

    กิจกรรมหลัก 1.15 งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 
112 ปี วัดบ้านไร่  ตําบลสามง่าม  อําเภอสามง่าม
  จังหวัดพิจิตร

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        500,000           500,000

    กิจกรรมหลัก 1.16 เท่ียวเมืองชาละวัน  ตาม
รอยหลวงพ่อเงิน

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        800,000           800,000

    กิจกรรมหลัก 1.17 งานสักการะหลวงพ่อเขียน
 เยี่ยมเยียนดงเจริญ

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        300,000           300,000

    กิจกรรมหลัก 1.18 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
“มหกรรมวิถีถิ่น 8 ชาติพันธ์ุ เช่ือมสัมพันธ์ไทย-
เวียดนาม”

1 2 สํานักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

        300,000           300,000
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    2,901,000       2,901,000
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระ
หลวงพ่อเงิน วัดใหม่คําวัน

1 2 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพิจิตร

     2,901,000        2,901,000

   28,746,000      28,746,000
1. โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การตลาด และอ่ืนๆ

1 2 สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร

        100,000           100,000

2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
    กิจกรรมหลัก 2.1 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดีจังหวัดพิจิตร

1 2 สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร

สนง. ท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด

พิจิตร
สนง. 

ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร
สนง. จังหวัด

พิจิตร
สนง. พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พิจิตร

     9,500,000        9,500,000

    กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมเผยแพร่ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดี
จังหวัดพิจิตร

1 2 สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร

สนง. ท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด

พิจิตร
สนง. 

ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร
สนง. จังหวัด

พิจิตร
สนง. พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พิจิตร

     9,146,000        9,146,000

    กิจกรรมหลัก 2.3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดพิจิตรผ่านส่ือมวลชนสัญจร 
(Press Tour)

1 2 สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร

สนง. ท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด

พิจิตร
สนง. 

ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร
สนง. จังหวัด

พิจิตร
สนง. พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พิจิตร

     5,000,000        5,000,000

แผนงานที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

แผนงานที่ 3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกเช่ือมโยงผู้ประกอบการและตลาดด้านการท่องเที่ยว

- 122 -



แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

ยุทธ
ศาสตร์
ชาติ
(9)

หน่วยดําเนินการ
(10) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11)

    กิจกรรมหลัก 2.4 จัดงาน Road Show 
OTOP การท่องเท่ียวและของดีจังหวัดพิจิตรใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ภูมิภาคอื่น

1 2 สนง. วัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตร

สนง. ท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด

พิจิตร
สนง. 

ประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิจิตร
สนง. จังหวัด

พิจิตร
สนง. พัฒนา
ชุมชนจังหวัด

พิจิตร

     5,000,000        5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ

1 6 สํานักงาน
จังหวัดพิจิตร

 9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000     9,000,000 18,000,000     

รวมทั้งสิ้น  9,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  541,069,058    550,069,058
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ 
(Project Brief) 

[แบบ จ.1-1 (กรณีจังหวัด)] 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ จ.1 – 1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
 
 
 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการสถานีสบูน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคลองตามี ตําบล

บ้านน้อย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

เป็นพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานไม่มีน้ําในการทําการเกษตร จึงจําเป็นต้อง
ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับใช้ในการเกษตร  สามารถเพิ่ม
พ้ืนท่ีชลประทานและผลผลิตทางการเกษตรให้เพ่ิมสูงข้ึน  และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานได้ จํานวน 1,400 ไร่ 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตําบลบ้านน้อย  อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างสถานีสบูน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านคลองตามี ตําบล
บ้านน้อย อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
40,000,000 บาท (1 ปี) 
โครงการชลประทานพิจิตร 
 -  

7. หน่วยงานดําเนินงาน โครงการชลประทานพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9. งบประมาณ 40,000,000 บาท (งบจังหวัด) 
10. ผลผลิต (output) สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา จํานวน 1 แห่ง 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เม่ือดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ําให้พ้ืนท่ีทําการเกษตร 

1,400 ไร่ จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บริเวณโรงเรียนเทศบาล 
3 " 5 ธันวามหาราช" ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของ
น้ําให้ลดน้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 " 5 ธันวามหาราช" ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 " 5 
ธันวามหาราช" ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ความยาว 
200 เมตร 
26,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 26,000,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายม ฝั่งตะวันตก หมู่ท่ี 1 ตําบล
ไผ่ท่าโพ  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของ
น้ําให้ลดน้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่ท่ี 1  ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว 
150 เมตร 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายม บ้านไผ่ท่าโพ(ฝั่งตะวันตก) หมู่ท่ี 1  
ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว 150 เมตร 
15,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 15,000,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายม ฝั่งตะวันออก หมู่ท่ี 9 
ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะหน้าดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของนํ้าให้ลด
น้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่ท่ี 9  ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายม บ้านไผ่ท่าโพเหนือ (ฝั่งตะวันออก) 
หมู่ท่ี 9  ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ความยาว 
250 เมตร 
25,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 25,000,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายม บริเวณใต้สะพานข้าม
แม่น้ํายม หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของ
น้ําให้ลดน้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่  ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายม บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ํายม หมู่
ท่ี 6 บ้านใหม่  ตําบลรังนก อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 
เมตร 
20,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 20,000,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บ้านบางเพียร (โค้งยาย
แจ๋น) หมู่ท่ี 5  ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของ
น้ําให้ลดน้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  บ้านบางเพียร (โค้งยายแจ๋น) หมู่ท่ี 5 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บ้านบางเพียร (โค้งยายแจ๋น)  
หมู่ท่ี 5 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ความยาว 300 
เมตร  
39,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 39,000,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน วัดธงไทยยาราม  หมู่ท่ี 
1 ตําบลห้วยเกตุ อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของ
น้ําให้ลดน้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่ท่ี 1 ตําบลห้วยเกตุ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บริเวณวัดธงไทยยาราม หมู่ท่ี 1 
ตําบลห้วยเกตุ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร 
26,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 26,000,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บ้านวังกระด่ีทอง หมู่ท่ี 
4 ตําบลย่านยาว อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง สงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ บนพ้ืนท่ี
ฐานประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตามเป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการ
กัดเซาะหน้าดินจากทิศทางการไหลของแม่น้ําน่าน และแม่น้ํายมหลาย
พ้ืนท่ี ในบางพ้ืนท่ีการกัดเซาะเกิดข้ึนอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อพ้ืนท่ีทํา
กินของประชาชนในพ้ืนท่ี การอยู่อาศัย สถานท่ีราชการ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งจึงเปน็แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือชะลอและ
ยับย้ังการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนท่ีนั้นๆอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของ
น้ําให้ลดน้อยลง หรือไม่กัดเซาะในพ้ืนท่ีดังกล่าว   
2. เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมล้นตลิ่ง และการกัดเซาะพังทลาย 
รวมท้ังป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการพัฒนาเพ่ือป้องกันปัญหาการพังทลายของ
ตลิ่ง ภัยแล้ง และอุทกภัยเพิ่มข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  บ้านวังกระด่ีทอง หมู่ท่ี 4 ตําบลย่านยาว อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําน่าน บ้านวังกระด่ีทอง หมู่ท่ี 4 ตําบล
ย่านยาว อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร 
26,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 26,000,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ลดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ําน่าน และความ

ปลอดภัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าว และพื้นท่ีใกล้เคียง 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ   

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 ตําบลวังงิ้ว อําเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ด้วยปัจจุบันราษฎร บ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 ตําบลวังงิ้ว อําเภอดงเจริญ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงมีความจําเป็นต้องใช้น้ําในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงบริเวณดังกล่าวมีแหล่งน้ําสาธารณะท่ีใช้เป็น แหล่งน้ําในการ
ประกอบอาชีพเกษตรทางการเกษตรคือ อ่างเก็บน้ําบ้านดงเจริญ ซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ี บ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 ตําบลวังงิ้ว อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
แต่เนื่องจากปัจจุบันมีความ ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้เต็มศักยภาพ 
ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร ได้ในช่วงฤดูแล้งได้ 
ประกอบกับ สภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันมีความแปรปรวน 
ฝนไม่ตกตามฤดูการ ทําให้ความแห้งแล้งมีถึงก่อนเวลาทําให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับ ความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง หากมีการดําเนินการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ําบ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 ตําบลวังงิ้ว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ําเดิมให้สามารถกักเก็บน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
3.เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในฤดูแล้ง 
4.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและได้คุณภาพดีขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1.ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ําเดิมให้สามารถกักเก็บน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
3.บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในฤดูแล้ง 
4.เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและได้คุณภาพดีขึ้น 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  อ่างเก็บน้ําบ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 บ้านดงเจริญ ตําบลวังงิ้ว อําเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 7 ตําบลวังงิ้ว อําเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร ขนาด 17,633 ตารางเมตร พ้ืนท่ีก้นอ่าง 11,201 ตาราง
เมตร 
1,500,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
-  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน  
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,500,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ขุดลอกให้ได้พ้ืนท่ีปากอ่างเก็บน้ํา ขนาด 17,633 ตารางเมตร พ้ืนท่ีก้น

อ่าง 11,201 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 32,865 ลูกบาศก์เมตร ดินขุด
ทําคันดิน จํานวน 1,865 ลูกบาศก์เมตร พร้อมนําดินส่วนท่ีเหลือขนท้ิงท่ี
สาธารณประโยชน์ จํานวน 31,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จตามแบบ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ขุดลอกให้ได้พ้ืนท่ีปากอ่างเก็บน้ํา ขนาด 17,633 ตารางเมตร พ้ืนท่ีก้น
อ่าง 11,201 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุด 32,865 ลูกบาศก์เมตร ดินขุด
ทําคันดิน จํานวน 1,865 ลูกบาศก์เมตร พร้อมนําดินส่วนท่ีเหลือขนท้ิงท่ี
สาธารณประโยชน์ จํานวน 31,000 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จตามแบบ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการน้ํา ดิน และทรัพยากรที่มี เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
2. ความสําคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท้ังระบบท่ัว
ประเทศ ผ่านการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดต่าง ๆ รวมท้ังจังหวัดพิจิตร  
     เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรี
ลงพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร เพ่ือประชุม ครม.สัญจร พร้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ําและอนุมัติ
งบประมาณฟ้ืนฟูแม่น้ําพิจิตร  
       จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดย
มีแม่น้ํา 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ําน่าน แม่น้ํายม และแม่น้ําพิจิตร หล่อเลี้ยงพืชผลการเกษตร
และน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
     ในทุก ๆ ปี จังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาท้ังการขาดแคลนน้ําในช่วงหน้าแล้ง และน้ําท่วมใน
ฤดูฝน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน  12 อําเภอ สาเหตุสําคัญคือ การสูญเสียระบบ
นิเวศวิทยา เช่น การปล่อยน้ําเสียจากสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง 
ๆ ลงสู่แม่น้ําลําคลอง ส่งผลให้แหล่งน้ํา เน่าเสีย ตื้นเขิน ในขณะที่จังหวัดพิจิตร มีการดําเนินงาน
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาฟ้ืนฟูแม่น้ํา
พิจิตร เป็นต้น  
      สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาล ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนท่ี จึงจัดทําโครงการดังกล่าว เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกของประชาชน
ในการร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้าและระบบนิเวศวิทยา เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืนแก่
ประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ํา  
2. เพ่ือให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 
3. เพ่ือลดผลกระทบและความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ําท่วม 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. จํานวนผลผลิต 
2. จํานวนประชาชนท่ีได้รับข่าวสาร 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
100,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

9.  งบประมาณ 100,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. สื่อมวลชนสัญจรโครงการตัวอย่างการบริหารจัดการน้ํา 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 134 -



    - สื่อมวลชนสัญจรพื้นท่ีตัวอย่างการบริหารจัดการน้ํา จํานวน 1 ครั้ง /50 คน 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง 
    - คลิปสั้น 4 คลิป 
    - สกู๊ป  4 ตอน 
    - อินโฟกราฟฟิค 10 ชิ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนในจังหวัดพิจิตร ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์แม่น้ํา               ลําคลอง ให้
ความร่วมมือดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองอย่างจริงจงัต่อเนื่อง สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้จังหวัดพิจิตร 
ในการเป็นแบบอย่างของการร่วมมือซ่ึงกันและกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์
แม่น้ําลําคลอง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการน้ํา ดิน และทรัพยากรที่มี เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพิจิตรปลอดภัย ไร้มลพิษ “พิจิตรเมืองสะอาด” 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายในการณรงค์การลดขยะและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้
มากข้ึน รวมถงึรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถงุพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า
แทน   
      สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี จึงจัดทําโครงการดังกล่าว เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกของประชาชน
หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก และเพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างย่ังยืน แก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากโลกร้อน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จํานวนประชาชนท่ีได้รับข่าวสาร 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พิจิตรปลอดภัย ไร้มลพิษ “พิจิตรเมืองสะอาด” 
100,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (พ.ศ. 2565) 
9.  งบประมาณ 100,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output)  1. รณรงค์หิ้วตระกร้า/ถุงผ้าจ่ายตลาด 

     - ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร  จํานวน 1 คร้ัง /200 คน 
2. สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - คลิปสั้น 4 คลิป 
    - ค่าผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ จํานวน 2 สปอต/เผยแพร่ 560 ครั้ง 
    - อินโฟกราฟฟิค 10 ชิ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนในจังหวัดพิจิตร ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์แม่น้ํา      
ลําคลอง ให้ความร่วมมือดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองอย่างจริงจงัต่อเนื่อง 
สร้างภาพลักษณท่ี์ดีให้จังหวัดพิจิตร ในการเป็นแบบอย่างของการร่วมมือ
ซ่ึงกันและกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง 

 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 136 -



 
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการน้ํา ดิน และทรัพยากรที่มี เพ่ือรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564)ท่ีใช้เป็นกรอบสําหรับพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีซ่ึงเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ประเด็นท่ีต้องเร่งดําเนินการดําเนินการได้แก่ การสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต 
และการบริโภค โดยกําหนดเป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
โดยให้ความสําคัญลําดับแรกกับการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ําสําคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอก
ควัน ในตัวชี้วัดท่ี 3.1 ได้กําหนดให้สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการท่ี
ถูกต้อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการบริหารจัดการขยะท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกกําจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   
158,450 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 -  

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ภายใน
สถานศึกษาของสํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
412,200 บาท (1 ปี) 
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
 -  

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 

สร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ภายใน
สถานศึกษาต้นแบบของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 137 -



 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1,026,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 -  

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
148,800 บาท 
สํานักงานอาชีวศกึษาจังหวัดพิจิตร 
 -  

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างจิตสํานึกการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง 
829,000 บาท 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2, สํานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 
สํานักงานอาชีวศกึษาจังหวัดพิจิตร, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 2,574,450  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการ

ขยะท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.ร้อยละ95 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน

วิธีการบริหารจัดการขยะที่ย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.นักเรียนท่ีทุกคนได้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการขยะทั้งในโรงเรียนและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และ

ฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
 
 
 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่

ส้มโอโพธิ์ประทับช้าง 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ๔ .๑ 
การเกษตรสร้างมูลค่า ๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย ๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 
และ ๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ตาม
แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูง คือ การยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจภาคเกษตร โดยเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาทต่อ
ครัวเรือน
- นโยบายรัฐบาล : ข้อ 6  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลด
ต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง
- แผนพัฒนาภาคเหนือ: ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง
- ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้า
เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพ่ือร้างมูลค่าและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพ่ึงพาตนเองและการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ กลยุทธ์ท่ี ๑.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต และกลยุทธ์ท่ี ๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
OTOP และกลยุทธ์ท่ี ๓.เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒5๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซ่ึงนโยบายหลัก
ในการพัฒนาประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภพ ปลอดภัย
ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน เน้น "Value-Based Economy" ในลักษณะทํา
น้อยได้มาก (Do less get more) การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อ
อุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทําการเกษตร
แบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.o)
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   การทําการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตแล้ว ด้านการตลาดก็ยังเป็น
เรื่องสําคัญท่ีเกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเช่นกัน การขาย
ผลผลิตทางการเกษตร ยังเป็นปัญหาเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เชียว
ชาญในเร่ืองการขาย อีกท้ังยังไม่เข้าใจในหลักการตลาด ดังน้ันการตลาด
ยังคงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีเกษตรกรจะต้องได้รับการพัฒนาท้ังความรู้และ
ประสบการณ์จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการนําไปปฏิบัติ พร้อมท้ัง
กระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและสนใจ เนื่องจากการตลาดมี
ผลกระทบต่อเกษตรกรท่ีทําการผลิตโดยตรง การส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้ จึงเป็นสิ่งท่ีทาง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้เกษตรกรสร้าง
อํานาจต่อรอง และบริหารจัดการด้วยกลุ่มเกษตรกรเอง เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตส้มโอ จุดจําหน่ายผลผลิตส้มโอ และ
สถานท่ีทําธุรกิจด้านปัจจัยการผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
ส้มโอและเกษตรกรท่ัวไปของอําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร 
3. เพ่ือยกระดับราคาผลผลิตส้มโอในเขตอําเภอโพธ์ิประทับช้างให้มีราคา
สูงข้ึน 
4. เพ่ิมรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตส้มโอ และจากการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่ม 
5. เพ่ือเป็นการใช้พ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตอําเภอโพธ์ิประทับช้าง และใกล้เคียง 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอโพธ์ิ
ประทับช้าง 
7,074,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 7,074,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. มีศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ จํานวน 

1 แห่ง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตอําเภอโพธ์ิประทับช้าง จําหน่ายผลผลิตได้

ในราคาสูงขึ้น 
2. เกษตรกรมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตส้มโอ และจากการดําเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม 
3. กลุ่ม/ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
และชุมชน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
แผนงานท่ี 2 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนและชุมชน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

สมเด็จพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดําเนิน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ไปทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ีชนบทและท้องถ่ินทุรกันดาร
ห่างไกลท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจํานวนมาก
ท่ียังอยู่ในภาวะยากลําบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีไม่ได้รับโอกาสใน
การศึกษาพัฒนาเท่าเทียมกันทุกคนทําให้สนพระทัยและพระราชหฤทัย
มุ่งม่ันท่ีจะช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ดังนั้นในปี 
พ.ศ.2523 พระองค์จึงทรงเริ่มงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ร่วมกันทําการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันภายในโรงเรียน และนําผลผลิตท่ี
ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 2 จึงได้ดําเนินการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย
เน้นให้พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กําหนดให้
สถานศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทําให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะ 
“อยู่อย่างพอเพียง” การพัฒนาสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ สอดแทรกแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลเดชฯ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง โดยยึดถือเป็นนโยบายท่ีต้องปฏิบัติให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ด้วยความ
เชื่อม่ันในหลักการท่ีว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นสิ่งท่ีสามารถ
สร้างข้ึนได้ในสังคมทุกระดับ เพ่ือท่ีจะได้นําสังคมไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน” ซ่ึงอุปนิสัยพอเพียงท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้เรียน จะได้นําพาสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งความพอเพียงต่อไป การบริหารจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ผลิตข้ึนในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทําการเกษตร ด้านอาหาร 
และด้านสุขภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรกับการเรียนการสอน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ     
1,500,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  -  
6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนายุวเกษตรกร (Smart Young Farmer) ต้นแบบ เพ่ือสร้างอาชีพ
ตามแนวพระราชดําริ 
192,400 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2, สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (พ.ศ. 2565) 
9.  งบประมาณ 1,692,400  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีอาหารกลางวันรับประทานตาม

หลักโภชนาการครบทุกคนและมีพัฒนาการด้านสุขภาพดีขึ้น 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักเรียนในโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ือ

อาหารกลางวันมีความรู้และทักษะในการเกษตรและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
แผนงานท่ี 2 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนและชุมชน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนา 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     ตาม ท่ีรั ฐบาลกํ าหนดนโยบายการปกป้องและเชิดชู สถาบัน
พระมหากษัตริย์ : ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ท้ังหลาย ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอัน
จะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพิจิตร  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี วัฒนธรรมหลากหลาย  กลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    จั งหวัด พิจิตรได้น้ อมนําแนวพระราชดํา ริ ในด้ านต่ าง  ๆ  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มาดําเนินการขยาย
ผลในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรมาต้ังแต่ปี 2553 โดยจัดทําเป็นโครงการขยายผล
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร โครงการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ของจังหวัดพิจิตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และสนับสนุนการเผยแพร่พระราช
กรณียกิจ 
   เพ่ือให้การดําเนินการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้
เกิดความต่อเนื่อง เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จังหวัดพิจิตรได้กําหนดให้การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็น
นโยบายเร่งด่วนของจังหวัดพิจิตร เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไป
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดพิจิตรจึงได้จัดทําโครงการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติโดยการบูรณาการการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและขยาย
ผลโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิต 
3. สนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจให้คนรุ่น
ใหม่ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ในจังหวัดพิจิตร และนอกเขตจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1,146,250 บาท (1 ปี) 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานจงัหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (พ.ศ. 2565) 
9.  งบประมาณ 1,146,250  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ประชาชนทุกภาคส่วนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สร้าง

ความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนทุกภาคส่วนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สร้าง

ความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน     
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 กําหนดยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นการพัฒนาจังหวัด
พิจิตร ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร 
และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีเป้าหมายและตัวชี้วัด 1)อัตราการขยายตัว 
GPP เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี 2) การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 3) รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 4) 
จํานวนท่ีลดลงของครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. (กลุ่มพัฒนาได้) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 5) พ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยมีแนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 2) นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขยายผลสู่
ประชาชนและชมุชน 3) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การ
พัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนา
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   จงัหวัดพิจิตร มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ลงทะเบียนใน
ปี 2562 จํานวนท้ังสิ้น  383 ราย 952 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ยังมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ัง
ด้านการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเชื่อมโยงและ
สร้างเครือข่ายทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด ซ่ึงจะหนุนเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายได้ และเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการตลาด การจําหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP                       
2. เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP   

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ในจังหวัดพิจิตร และนอกเขตจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน     
3,500,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 
 - 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 145 -



7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (พ.ศ. 2565) 
9.  งบประมาณ  3,500,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการจาํหน่ายเพิ่มข้ึน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน 60 กลุ่ม มีช่องทาง

การตลาดเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 1 ช่องทาง  
2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตร

ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

  จังหวัดพิจิตรมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญได้แก่ ข้าว ส้มโอ มะม่วง และพืชผักผลไม้
ตามฤดูกาล เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้
ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า และเสี่ยงต่อการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ดังนั้น จึงมี
กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการจํานวนมากท่ีหันมาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
แทนการทําเกษตรแบบด่ังเดิมท่ีต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการเพาะปลูก ส่งผล
เสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในปัจจุบันสินค้าเกษตรปลอดภัยถือได้ว่าเป็น
สินค้าท่ีได้รับความสนใจเป็นท่ีนยิมในกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ และตลาดสินค้า
เพ่ือสุขภาพมีมูลค่าทางการค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรือสินค้าท้องถ่ิน เป็นสินค้าท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัด
พิจิตร ถึงแม้ว่ากลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการมีความสามารถผลิตสินค้าได้ใน
ปริมาณมาก แต่สินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากนัก และสินค้าท่ีผลิตออกมา
ยังไม่มีตรารับรองคุณภาพ และยังขาดช่องทางการจําหน่าย ผู้บริโภคไม่สามารถ
เข้าถึงสินค้าและไม่รู้จักสินค้าเท่าท่ีควร ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
ประสบปัญหาจําหน่ายสินค้าได้ค่อนข้างยาก และในปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าราย
อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ส่งผลให้คู่แข่งขันทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น เพ่ือลด
ปัญหาดังกล่าว  
         สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทําโครงการเพิ่มช่องทาง
การตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภยั และผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดพิจิตร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐาน
ชุมชน โดยการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า สร้างเครือข่ายทาง
การค้าเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานข้อมูลลูกค้า สร้างความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยให้เป็นท่ียอมรับของตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้การตลาดนําการผลิต (Demand Driven) การส่งเสริม
ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสร้างตราสินค้า
ของจังหวัดพิจิตร เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคในด้านมาตรฐาน คุณภาพ 
และแหล่งผลิตสินค้า การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ือสร้าง
โอกาสทางการตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผลิตและจําหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และเพ่ิม
มูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง  
2. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคในด้านมาตรฐานคุณภาพและแหล่งผลิต
สินค้า และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ต่อปี 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร และจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การเพ่ิมช่องทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัย และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร 
9,590,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 9,590,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน

จังหวัดพิจิตร สามารถจําหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากข้ึน และสินค้าจังหวัดพิจิตร
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดพิจิตร มีช่องทางการจําหนา่ยสินค้าเพ่ิมข้ึน และมีตราสินค้าจังหวัดพิจิตร 
จํานวน 1 ตรา 
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แบบ จ.1 – 1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ  

สันติสุขอย่างยั่งยนื 
 
 
 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมเป็นเครือข่าย  มีส่วนร่วมใน

กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

    จากนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมประชาชน  โดยให้นํา พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล  หลักคําสอนทางศาสนา  วัฒนธรรมและความเป็น
ไทยมาสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมผ่าน
กลไกประชารัฐของรัฐบาลเพ่ือสร้างพลังการทําความดีเพ่ือชาติของ
ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย  อันจะส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศมีความสมดุลท้ังด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด  "คุณธรรมนําการ
พัฒนา"  พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  โดยให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้าง
สังคมคุณธรรมแบบ "ระเบิดจากข้างใน"  จากพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือควบคู่
กับระบบเศรษฐกิจเกิด  ความม่ังคั่ง  เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย  และ
ย่ังยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในการนี้ คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดทําแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือเป็น
กลไก  ในการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย  
โดยเน้นส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียง วินัย  สุจริต  จิตอาสา  เพ่ือเป็น
การสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  
จึงได้จัดทําโครงการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม  ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขึ้นเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรูแ้ละ
แปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2. เพ่ือขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร
3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกําหนดแนวทางการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 12 อําเภอในจังหวัดพิจิตร 
6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรว่มเป็นเครือข่าย  มีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
1,101,680 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

7. หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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9.  งบประมาณ  1,101,680  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. องค์กรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมเป็นองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม

อย่างน้อย 70  องค์กร  
2. ชุมชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมเป็นชุมชนระดับส่งเสริมคุณธรรม
อย่างน้อย 137 ชุมชน    
3. อําเภอได้รับการส่งเสริมคุณธรรมเป็นอําเภอระดับส่งเสริมคุณธรรม
อย่างน้อย 6 อําเภอ   
4. ภาคีเครือข่ายคุณธรรม จํานวน 13 เครือข่าย  ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม
จังหวัดพิจิตร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) องค์กร  ชุมชน  อําเภอ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม  ส่งผลให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีความสุขมากข้ึน  เนื่องจากมีส่วนร่วมในการทําความดี  ได้
รับรู้ถึงสิ่งท่ีเป็นคุณธรรมความดีงามที่แต่ละภาคส่วนได้ทํา 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      ปี 2554 รัฐบาลไทยกําหนดให้เป็นปีเร่ิมต้นทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน โดยมีเป้าหมายว่าเม่ือสิ้นสุดโครงการในปี 2563 ประเทศไทยจะ
มีจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงคร่ึงหนึ่ง หรือน้อยกว่า 10 
คนต่อแสนประชากร แต่ปัจจุบันไทยยังเป็นประเทศท่ีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนไม่ผ่านมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ท้ังเร่ืองการขับ
รถเร็ว เมาแล้วขับ การใช้หมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และการใช้ท่ี
นั่งเด็กนิรภัย ทําให้ไทยตกไปอยู่ในอันดับ 106 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างสิงคโปร์อยู่อันดับ 6 กัมพูชาอันดับ 44 และเวียดนามอันดับ 87 
      อุบัติเหตุจราจร นับเป็นสาธารณภัยท่ีสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุด
ยาวเนื่องในเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ 2562 
จังหวัดพิจิตร มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จํานวน 40 คร้ัง มีผู้บาดเจ็บ จํานวน 40 
ราย มีผู้เสียชีวิต จํานวน 2 ราย จึงจําเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเร่ืองการสัญจรปลอดภัยแก่ประชาชน เพ่ือลดความ
สูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุจราจร  
2. เพ่ือให้ประชาชนนําข้อมูลข่าวสารเรื่องการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจากอุบัติเหตุจราจร ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและลดความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 
3. เพ่ือให้ประชาชน ให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจากอุบัติเหตุจราจร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  12 อําเภอ ในจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เยาวชนแห่งอนาคตเมืองพิจิตร 
100,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  100,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ประชาชนในจังหวัดพิจิตร มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง

ความสําคัญของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุจราจร 
นําไปสู่การให้ความร่วมมือ ซ่ึงจะทําให้การการป้องกันและแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนในจังหวัดพิจิตร มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุจราจร 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสังคมสงูวัยคุณภาพ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ข้อมูลของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ระบุว่า ในปี 2560 
ไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 
ของจํานวนประชากรท้ังหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว คาดว่า
ในปี 2564 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
ร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ท่ีระบุว่า คนไทยมีอายุขัยคาดการณ์
ตามช่วงเวลาเพ่ิมข้ึน 4.4 เดือนต่อปี และด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าคนไทยท่ีเกิดในปี 2559 เป็นต้นไป จะมีอายุยืน
เฉลี่ยถึง 80-98 ปี หรือเกือบ 100 ปี  ด้วยจํานวนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน มี
อายุยืนข้ึน แต่อัตราการเกิดลดลงส่งผลให้ประชากรวัยทํางานลดลง 
ผู้สูงอายุถูกละเลย ส่งผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรม
จากอายุขัยและสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 
      รัฐบาลจึงประกาศระเบียบวาระแห่งชาติเร่ืองสังคมสูงอายุ เพ่ือ
ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมสูงอายุท่ีมีความพร้อม โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างพลังสังคม
สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค  
      สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการรับรู้สังคมสูงวัยคุณภาพ  เพ่ือให้
ผู้สูงอายุดํารงชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข เป็นศูนย์รวม
ความเคารพศรัทธาของครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในตัวเอง  
2. เพ่ือให้คนในครอบครัว และในชุมชนทุกช่วงวัย เข้าใจความสําคัญของ
ผู้สูงอายุ พร้อมมีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุนการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
3. เกิดสังคมชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน   

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สังคมสูงวัยคุณภาพ 
180,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 180,000  บาท (งบจังหวัด) 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 153 -



10.  ผลผลิต (output) 1. สื่อมวลชนสัญจรกิจกรรมผู้สูงอายุ 
     - สื่อมวลชนสัญจร ขอพร สร้างแรงบันดาลใจ จํานวน 3 คร้ัง /50 คน 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ สูงวัยใจเกินร้อย 
    - คลิปสั้น 4 คลิป 
    - ผลิตอินโฟกราฟฟิค 10 ชิ้น 
    - รายการวิทยุ”สูงวัยใจเกินร้อย” 15 ตอน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีแข็งแรง มีความสุขในการใช้ชีวิตบั้น
ปลาย เป็นศูนย์กลางความรักความศรัทธาและเป็นแบบอย่างท่ีดีของคน
ในครอบครัวและชุมชน เกิดการขยายตัวของสังคมชุมชนเข้มแข็งใน
จังหวัดพิจิตรท่ีคนทุกช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนในจังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   จากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยกําหนดให้มี
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและท่ัวถึง โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีกําหนดแนวทางไว้ชัดเจน 
คือการพัฒนาให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  สร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติและติดตามประเมินผลผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพท่ีตนรักและสนใจท่ีจะนํามาเป็นอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงนักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยเฉพาะ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสท่ีจบการศึกษาภาคบังคับในสังกัดส่วน
ใหญ่เม่ือจบแล้วไม่สามารถเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้เนื่องจากมีฐานะ
ยากจนจึงประกอบอาชีพต่างๆตามท่ีครอบครัวตนเองได้ทํามาตั้งแต่ต้น
และบางส่วนก็ไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมในต่างพ้ืนท่ีซ่ึงมีรายได้ไม่พอ
กับรายจ่าย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้
วิเคราะห์ถึงความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ในโรงเรียนท่ีไม่
อาจศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไปได้โดยเน้นให้การฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม
สําหรับท้องถิ่นนั้นๆโดยเน้นดําเนินการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือให้เยาวชนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได้ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนในจังหวัดพิจิตร 
950,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 - 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 950,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจและสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการฝึก
อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับ
เป็นพระมหากษัตริย์ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ท้ังปวง”
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่ง
องค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้าง
คนดีให้แก่บ้านเมือง และดําเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
2.เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนรับรับความสามารถของ
ตนเองด้านการประกอบอาชีพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร, หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
พิจิตร,สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร 

6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการดําเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
1,357,500 บาท (1 ปี) 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,357,500  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรัก

และการธํารงรักษา สถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education)  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ี
ดี มีพ้ืนฐานท่ีม่ันคง มีคุณธรรม และรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการจัดมหกรรมตลาดอาชีพ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ด้วยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือ
อาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โดยมอบให้หน่วยงานหลัก
ในการจัดการศึกษาไปดําเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มี
ความรู้ ทักษะ และมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาต่อ
สายอาชีพ และการสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม หน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร มีหน้าท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับเยาวชนของจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรอนุปริญญาตามความต้องการของท้องถ่ิน (วิทยาลัยชุมชน) โดย
มีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และภาคเอกชนได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันเพ่ือจัดมหกรรม
เสนอความก้าวหน้าทางการศึกษาและจัดเวทีแสดงความสามารถผลงาน 
นวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านอาชีพและคุณธรรม เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันจะนําไปสู่
การพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดพิจิตร สํานักงานศึกษาธิการของ
จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทําโครงการงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร  
(ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมนําสู่วิทยาศาสตร์  สร้างโอกาสการศึกษา
วิชาชีพ) 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ต้องปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารและจัดการศึกษาในระดับจังหวัด ได้เล็งเห็นความสําคัญการ
ดําเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพิจิตร โดยการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด 
  นักเรียนท่ีกําลังท่ีสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เม่ือจบการศึกษาต้องศกึษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หากได้รับการ
พัฒนาและข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอนาคตท่ีตรงกับ
ความถนัดของตนเอง จะส่งผลให้เป็นคนดี และสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
สันติสุขอย่างย่ังยืนต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ นักเรียน นักศึกษาสามารถนําประสบการณ์ด้านอาชีพมาประยุกต์ใช้ใน
การดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร, หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
พิจิตร และสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดมหกรรมตลาดอาชีพ 
1,056,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,056,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 ของนักเรียน 

นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพ มีทักษะ
และทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) นักเรียน นักศึกษาสามารถนําประสบการณ์ด้านอาชีพมาประยุกต์ใช้ใน
การดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการมหกรรมการศึกษา ตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลท่ี 10  

ด้วย PjBL Model 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     จากการนํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์ และด้วยนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ซ่ึงกําหนด
ไว้ในกฎหมายสําคัญหลายฉบับ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก ร ไทย  พระราชบัญญั ติ ก า รศึ กษาแ ห่ งชา ติ  และ
พระราชบัญญัติการศึกษา กําหนดแผนและข้ันตอนการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ
และทรัพย์สิน ด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน การระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ           
     ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จึงได้
ดําเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยดําเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 สู่การสร้างอาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการดําเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้เยาวชนมีความสามารถ และมีความพร้อมใน
การสืบทอดอาชีพและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการเรียนรู้ ท้ังทางวิชาการ ทาง
อาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  
3. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการ 
"ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21" ในการพัฒนาภาวะผู้นํา การอยู่
ร่วมกันในสังคม การบริหารจัดการ และการพัฒนาอาชีพ เพ่ือตนเอง
ครอบครัว สังคม และชุมชน ด้วย PjBL Model   

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มหกรรมการศึกษา ตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลท่ี 10  ด้วย 
PjBL Model 
1,751,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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9.  งบประมาณ  1,751,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือ 3Rs 8Cs + 2Ls 

ท่ีสอดคล้องกับ การสร้างอาชีพ และเนื้อหาพระราชกรณียกิจและ
พระราชดําริฯ  ด้วย PjBL Model  จํานวน 30 โรงเรียน 
2. สถานท่ี โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41  (จังหวัดพิจิตร)  จํานวน 30 โรงเรียน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละ 95 นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือ 3Rs 
8Cs + 2Ls ท่ีสอดคล้องกับ การสร้างอาชีพ และเนื้อหาพระราชกรณียกิจ
และพระราชดําริฯ  ด้วย PjBL Model จํานวน 30 โรงเรียน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมห้องเรียนสู่อาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    จากการนํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์ โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีกําหนดแนวทางไว้ชัดเจน คือการ
พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  สร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติและติดตามประเมินผลผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพท่ีตนรักและสนใจท่ีจะนํามาเป็นอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     ซ่ึงนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
โดยเฉพาะนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับในสังกัดส่วนใหญ่เม่ือจบแล้ว
ไม่สามารถเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้เนื่องจากมีฐานะยากจนจึงประกอบ
อาชีพต่างๆตามท่ีครอบครัวตนเองได้ทํามาต้ังแต่ต้นและบางส่วนก็ไป
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมในต่างพ้ืนท่ีซ่ึงมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ได้วิเคราะห์ถึง
ความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกอาชีพ
ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในโรงเรียนท่ีไม่อาจศึกษา
เล่าเรียนในระดับสูงต่อไปได้ โดยการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับท้องถิ่น
นั้นๆ โดยเน้นดําเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การ
สร้างอาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ ทักษะการดําเนินชีวิต
ในสังคม วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning 
by doing) ให้เยาวชนมีความสามารถ และมีความพร้อมในการสืบทอด
อาชีพและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนด้านการเรียนรู้ ท้ังทางวิชาการ ทาง
อาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต 
3. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการ 
"ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21" ในการพัฒนาภาวะผู้นํา การอยู่
ร่วมกันในสังคม การบริหารจัดการ และการพัฒนาอาชีพ เพ่ือตนเอง
ครอบครัว สังคม และชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
6.  กิจกรรมหลัก  

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 162 -



6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมห้องเรียนสู่อาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 
342,800 บาท (1 ปี) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 342,800  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือ 3Rs  8Cs + 

2Ls ท่ีสอดคล้องกับการสร้างอาชีพ และเนื้อหาพระราชกรณียกิจและ
พระราชดําริฯ  จํานวน 30 โรงเรียน 
2. สถานท่ี โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41   (จังหวัดพิจิตร)  จํานวน 10 โรงเรียน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละ 95 นักเรียนมีองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  คือ 3Rs  
8Cs + 2Ls  ท่ีสอดคล้องกับ การสร้างอาชีพ และเนื้อหาพระราชกรณีย
กิจและพระราชดําริฯ  จํานวน 30 โรงเรียน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ภาวะการแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยน
ไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆใน
การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีความโดดเด่นท้ังคุณภาพ คุณลักษณะ 
และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ได้ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่
ท่ีมีพลวัตสูง มีลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญย่ิงคือมีกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
เพียงพอท่ีจะยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมท้ังพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็วตามการเปล่ียนแปลงของ
โลกปัจจุบัน 
    สภาพปัญหา/ความต้องการ  การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้ รวมทั้งมี
เจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญ ในการจัด
การศึกษา  สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  ไ ด้วิ เคราะห์  ถึ ง
ความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสร้าง
มาตรฐานทางการเรียน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพก้าวทัน
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ได้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล                        
2.เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ท่ีเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเช้าสู่ตลาดแรงงาน และมีความรู้ และ
ทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร 
1,533,600 บาท (1 ปี) 
อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,533,600  บาท (งบจังหวัด) 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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10.  ผลผลิต (output) นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในสถานศึกษา จํานวน 
1,500 คน จาก 5 สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  ได้เข้า
รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2.นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพ ท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้ 
รวมท้ังมีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีมุ่งสู่ “ความม่ังคง ม่ัง
คั่ง และยั่งยืน”  ซ่ึงการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย สามารถทําให้ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทํา และ 
มีรายได้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ การมีงานทํา ของ ผู้สูงอายุ 
(อายุ 60 – 69 ปี) เพ่ิมข้ึน ผู้สูงอายุจะมีศักยภาพท่ีเหมาะสม ในการกลับ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม สามารถ
เข้าถึงช่องทางด้านการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูล เกี่ยวกับโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการดํา รงชีวิตและ
ทํา งานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพท่ีมีความเป็น เอกภาพท้ังเร่ือง
สิทธิประโยชน์และการใช้บริการ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนําความรู้
และประสบการณ์ของผู้สูงอายุท่ีเป็นคลังสมอง  ผู้มีความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ัง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความจําเป็นทาง
กายภาพให้เหมาะกับวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในด้านการจัดบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมท่ีมีคุณค่า
ย่ิง เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามาก ได้เป็นกําลังสําคัญของสังคมมา
ก่อน มีความรู้ มีทักษะ มีการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน วิถีชีวิตด้ังเดิมรวมถึงการได้ทําคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้ว
มากมาย 
     ซ่ึงปัจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากรครั้งสําคัญ คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจํานวน
ประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลงเน่ืองจากอัตราการเกิดอัตราการ
ตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากการ
ดําเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวประสบผลสําเร็จ  
รวมท้ังความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุข การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงข้ึนทําให้มีความรู้ มีทักษะ
ในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองท่ีดี ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดี
และมีอายุท่ียืนยาวข้ึน นอกจากนี้ทัศนคติในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมมี
ครอบครัวขนาดเล็กมีบุตรน้อย จึงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
ของประชากร คือประชากรท่ีอยู่ใน วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ประกอบ
กับ ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยท่ีมากข้ึน ก่อให้เกิด
ภาวการณ์พ่ึงพาท่ีสูงข้ึนและมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากสังคม 
จําเป็นอย่างย่ิงท่ีคนรุ่นหลังจะต้องให้ความสําคัญในการยกย่องให้การดูแล 
สุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นการเชิดชูเกียรติให้

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ผู้สูงอายุ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ในการนี้ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ได้วิเคราะห์ถึงความสําคัญจึงได้จัดทํา
โครงการดังกล่าวข้ึน เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่างๆอย่าง
ครอบคลุม ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การสนับสนุน
การศึกษาและการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจการด้านอาชีพ 
การส่งเสริมการผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรมนันทนาการ ศาสนา ประเพณี เป็นต้น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมตาม
สมัครใจ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดี 
2. เพ่ือส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ           
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีสนใจ ได้เข้ามาศึกษาแนวทางการ
จัดกิจกรรมและขบวนการรวมกลุ่ม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพ
ดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กศน.ตําบล ท้ัง 89 แห่ง ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
922,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พิจิตร 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พิจิตร 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 922,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 89 ตําบลได้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมตามสมัครใจ เป็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีขึ้นและส่งเสริมฝีกอาชีพสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีอีกท้ังฝึกทักษะอาชีพได้ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการวิถีชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัว
ราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อได้ง่าย
และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้
ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ท้ังยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน เป็นจํานวนมากท่ัวโลก ซ่ึงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกะทบต่อสังคมโลกและ
สังคมไทยเป็นวงกว้าง เร่ิมจากผลกระทบด้านสุขภาพ การที่มีผู้เจ็บป่วย
จากการติดเชื้อจํานวนมาก รัฐบาลจึงได้ดําเนินการควบคุม คัดกรอง 
ป้องกันบุคคลที่กลุ่มเสี่ยง และรักษาผู้ติดเชื้ออันนํามาสู่ภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษา และการขาดรายได้ และการหางานท่ียากข้ึนทําให้คนไทยเสี่ยง
ต่อการมีภาระเครียดเพิ่มข้ึน ผลกระทบด้านการศึกษา การมีรายได้ลดลง 
มีผลต่อความเสียง ต่อภาวะความยากจน อาจจะส่งผลให้เด็กในครัวเรือน
ผู้มีรายได้ร้อยไม่ได้เรียนต่อ ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนเกิดการชะลอตัว ส่งผลต่อการจ้างงาน และมีผู้ตกงานเป็นจํานวน
มาก รวมผลกระทบทางด้านสังคมท่ีประชาชนจะต้องมีการป้องกันโดย
การกักตัวอยู่กับบ้านจนทําให้ขาดรายได้ ลามมาถึงการเกิดปัญหา
ความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา  
       จังหวัดพิจิตรได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 ทําให้มีผู้ว่างงานท่ีมาลงทะเบียนกับสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดพิจิตร จํานวน 1,404 คน และ จากการสํารวจผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมท่ีได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีจํานวน 
3,913 ครอบครัว มีผู้ประสบปัญหาจํานวน 12,638 คน (ข้อมูลระหว่าง
วันท่ี 7 เม.ย. – 5 ส.ค. 63) ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ ซ่ึงได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ต้อง
ทํางานหาเลี้ยงชีพเป็นรายวัน และส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบ ได้เกิดการ
ตกงาน สูญเสียรายได้ ซํ้าร้ายกลุ่มคนเหล่านี้อาจเป็นกําลังหลักของ
ครอบครัว จึงส่งผลมหภาคในระดับครอบครัวนําไปสู่ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในสังคมที่จะเพิ่มสูงข้ึนได้ 
        สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จึง
ได้จัดทํา “โครงการวิถีชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
พร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์ปัจจุบันและจากวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนใน

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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อนาคต และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับ ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรตาม

แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรู้
ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิถีชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
617,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 617,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถดํารงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรตามแนว

ทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
2) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตใหม่ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุก เฉินในทุกเขตท้อง ท่ี ท่ัว
ราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อได้ง่าย
และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่
มีวัคซีนป้องกันโรค ท้ังยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
จากโรคดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน เป็นจํานวนมากท่ัวโลก ซ่ึงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกะทบต่อสังคมโลกและสังคมไทย
เป็นวงกว้าง เริ่มจากผลกระทบด้านสุขภาพ การท่ีมีผู้เจ็บป่วยจากการติด
เชื้อจํานวนมาก รัฐบาลจึงได้ดําเนินการควบคุม คัดกรอง ป้องกันบุคคลท่ี
กลุ่มเสี่ยง และรักษาผู้ติดเชื้ออันนํามาสู่ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และ
การขาดรายได้ และการหางานที่ยากข้ึนทําให้คนไทยเส่ียงต่อการมีภาระ
เครียดเพิ่มข้ึน ผลกระทบด้านการศึกษา การมีรายได้ลดลง มีผลต่อความ
เสียง ต่อภาวะความยากจน อาจจะส่งผลให้เด็กในครัวเรือนผู้มีรายได้ร้อย
ไม่ได้เรียนต่อ ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเกิดการ
ชะลอตัว ส่งผลต่อการจ้างงาน และมีผู้ตกงานเป็นจํานวนมาก รวม
ผลกระทบทางด้านสังคมที่ประชาชนจะต้องมีการป้องกันโดยการกักตัว
อยู่กับบ้านจนทําให้ขาดรายได้ ลามมาถึงการเกิดปัญหาความเครียดและ
ปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา  
       จังหวัดพิจิตรได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 ทําให้มีผู้ว่างงานท่ีมาลงทะเบียนกับสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดพิจิตร จํานวน 1,404 คน และ จากการสํารวจผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมท่ีได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจํานวน 
3,913 ครอบครัว มีผู้ประสบปัญหาจํานวน 12,638 คน (ข้อมูลระหว่าง
วันท่ี 7 เม.ย. – 5 ส.ค. 63) ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ ซ่ึงได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ต้อง
ทํางานหาเลี้ยงชีพเป็นรายวัน และส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบ ได้เกิดการ
ตกงาน สูญเสียรายได้ ซํ้าร้ายกลุ่มคนเหล่านี้อาจเป็นกําลังหลักของ
ครอบครัว จึงส่งผลมหภาคในระดับครอบครัวนําไปสู่ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในสังคมที่จะเพิ่มสูงข้ึนได้ 
        สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จึงได้
จัดทํา “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดพิจิตร” เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 
คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ ท่ีมีความเสี่ยงในการหางาน
ทําและตกงาน ได้รับการพัฒนาทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ โดยส่งเสริมการ
จ้างงานกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จํานวน 60 คน เพ่ือให้เข้าทํางานในหน่วยงาน
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ราชการในพื้นท่ี จนนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวมีรายได้ และ
การสร้างทุนมนุษย์สําหรับฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพิจิตรต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการการพัฒนาทักษะอาชีพ 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัด
พิจิตร 
78,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 78,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีงานทํา มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการการพัฒนาทักษะอาชีพ 

2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างอาชีพทางเลือก สร้างชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัด

พิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัว
ราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อได้ง่าย
และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้
ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ท้ังยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน เป็นจํานวนมากท่ัวโลก ซ่ึงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกะทบต่อสังคมโลกและ
สังคมไทยเป็นวงกว้าง เร่ิมจากผลกระทบด้านสุขภาพ การที่มีผู้เจ็บป่วย
จากการติดเชื้อจํานวนมาก รัฐบาลจึงได้ดําเนินการควบคุม คัดกรอง 
ป้องกันบุคคลที่กลุ่มเสี่ยง และรักษาผู้ติดเชื้ออันนํามาสู่ภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษา และการขาดรายได้ และการหางานท่ียากข้ึนทําให้คนไทยเสี่ยง
ต่อการมีภาระเครียดเพิ่มข้ึน ผลกระทบด้านการศึกษา การมีรายได้ลดลง 
มีผลต่อความเสียง ต่อภาวะความยากจน อาจจะส่งผลให้เด็กในครัวเรือน
ผู้มีรายได้ร้อยไม่ได้เรียนต่อ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนเกิดการชะลอตัว ส่งผลต่อการจ้างงาน และมีผู้ตกงานเป็นจํานวน
มาก รวมผลกระทบทางด้านสังคมท่ีประชาชนจะต้องมีการป้องกันโดย
การกักตัวอยู่กับบ้านจนทําให้ขาดรายได้ ลามมาถึงการเกิดปัญหา
ความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา  
       จังหวัดพิจิตรได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19ทําให้มีผู้ว่างงานท่ีมาลงทะเบียนกับสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดพิจิตร จํานวน 1,404 คน และ จากการสํารวจผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมท่ีได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีจํานวน 
3,913 ครอบครัว มีผู้ประสบปัญหาจํานวน 12,638 คน (ข้อมูลระหว่าง
วันท่ี 7 เม.ย. – 5 ส.ค. 63) ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ ซ่ึงได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 เนื่องจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ต้อง
ทํางานหาเลี้ยงชีพเป็นรายวัน และส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบ ได้เกิดการ
ตกงาน สูญเสียรายได้ ซํ้าร้ายกลุ่มคนเหล่านี้อาจเป็นกําลังหลักของ
ครอบครัว จึงส่งผลมหภาคในระดับครอบครัวนําไปสู่ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําในสังคมที่จะเพิ่มสูงข้ึนได้ 
        สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จึงได้
จัดทํา “สร้างอาชพีทางเลือก สร้างชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร” 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ  คนพิการ/ผู้ดูแลคน
พิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ ท่ีมีความต้องการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและได้
การส่งเสริมอาชีพ จนนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความเข้มแข็ง และมีความสามัคคีสามารถ
พัฒนาอาชีพและมีรายได้ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างอาชีพทางเลือก สร้างชีวิตใหม่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจังหวัดพิจิตร 
615,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 615,000   บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเกิดการรวมกลุ่มและได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

2. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีความเข้มแข็ง และมีความสามัคคีสามารถพัฒนา
อาชีพและมีรายได้ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงาน

สูงอายุ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้ถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) จํานวน 23 ประเด็น ซ่ึงจะมี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามน้ัน รวมท้ัง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  และได้กําหนดประเด็น
เร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือให้แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
ของ    5 ปีแรกได้สําเร็จ  ประกอบด้วย 15 เรื่อง ซ่ึงครอบคลุมแผนงาน/
โครงการท่ีมีความสําคัญ ท้ังในเชิงภารกิจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ และพื้นท่ี 
ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน
ของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงในเชิงโครงสร้าง
และการบริหารจัดการ รวมท้ังสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ต่อไปได้  (2) การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงข้ึน 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้  (3) การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพื้นท่ีเศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ และ (4) การสร้างรายได้
ให้กับประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญเป็นฐานการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ซ่ึงเม่ือจําแนกรายละเอียด 15 ด้าน ประกอบด้วย (1) ตําบล
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  (2) แก้ไขปัญหาความม่ันคงเร่งด่วน  (3) 
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ  (4) การท่องเท่ียว  (5) การกระจายศูนย์ความ
เจริญ  (6) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  (7) EEC  (8) บริการสาธารณสุข  
(9) คนและการศึกษา  (10) สังคมสูงวัย  (11) เศรษฐกิจฐานราก  (12) 
สภาพแวดล้อมรัฐ  (13) บริหารจัดการมลพิษ  (14) การทํางานภาครัฐ  
และ (15) แก้ไขปัญหาทุจริตประเด็นการพัฒนาจังหวัดพิจิตร  ท่ี 3 การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน  กําหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
(1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  (2) ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ
และย่ังยืน  (3) ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง  และ (4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
เชื่อมโยมในพ้ืนท่ีจังหวัดและความเป็นเมือง  โดยกําหนดแนวทางการ
พัฒนา 4 ประเด็น  ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ
การบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ  (2) 
เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบ
เรียบร้อย  (3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิ
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สติกส์ และระบบขนส่งสาธารณะรองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนท่ีจังหวัดและ
ความเป็นเมือง  และ (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความ
ม่ันคงในระดับท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
       จํานวนประชากร ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563  จังหวัดพิจิตรมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 144,214 คน คิดเป็นร้อยละ 26.94  
ของจํานวนประชากรท้ังหมด  ซ่ึงจะเห็นว่าจังหวัดพิจิตร เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  ในด้านการประกอบอาชีพของประชากรวัยแรงงาน  จะพบว่า
ร้อยละ 43.62 ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม  หรือมีจํานวน 
127,097 คน  จากจํานวนผู้มีงานทํา 291,391 คน  ซ่ึงจากการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม  ทําให้ประชากรเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ
น้อย  ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองภายหลังจากวัยเกษียณ  โดยเฉพาะการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน  สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม  และ
การเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีอายุเกิน 60 ปี
เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้  สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ประกันสังคม     

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปให้เข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐด้านประกันสังคม 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปให้มีอาชีพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
4,210,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 4,210,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) จํานวนประชากรอายุ 58 – 65 ปี จํานวน 10,000 คน ได้รับความรู้ และ

เข้าใจสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม  มาตรา 40 และสิทธิประโยชน์
ภาครัฐอ่ืน ๆ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ภายหลัง
จากไม่มีรายได้จากการทํางาน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ข้อมูลผลการสํารวจภาวะการทํางาน ของสํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร 
ไตรมาส 2  ปี 2562 จังหวัดพิจิตรมีประชากรวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีขึ้น
ไป จํานวน 444,180 คน โดยเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 281,421 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.36 ของประชากรวัยทํางาน และเป็นผู้มีงานทํา จํานวน 
277,440 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 98.59 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานและ
จากการสํารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2561  พบว่า  ผู้มีงานทําอยู่
ในแรงงานนอกระบบ จํานวน 199,637 คน  ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่ท้ังใน
ระบบและนอกระบบของจังหวัดพิจิตรประสบปัญหาด้านแรงงาน ขาด
ศักยภาพ ซ่ึงเปน็ปัญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา และเป็นสิ่งท่ี
ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนในการพัฒนาขีดความสามารถให้เป็น
แรงงานที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการมีอาชีพ เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ําในสังคมให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ การกระจาย
รายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน ให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพท่ีมีการ
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว  หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายด้าน
สังคมในจังหวัดพิจิตร  จึงได้จัดทํา "โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน” เพ่ือให้แรงงานท้ังในและนอกระบบในจังหวัด  ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือให้มีทักษะฝีมือ  มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ช่วยให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น แรงงานทุกกลุ่ม   ในจังหวัดพิจิตร ได้รับความเสมอ
ภาคและมีความเท่าเทียมกันมากย่ิงข้ึน และเป็นการลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมให้น้อยลง เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของแรงงานในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตรให้มีผลิต
ภาพสูงข้ึน มีทักษะการเป็นแรงงานในยุค Thailand 4.0 
2. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่แรงงาน และนํา
ความรู้ท่ีได้รับไปสร้างงานและสรา้งอาชีพในชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  12 อําเภอ ในจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจงัหวัดพิจิตร 
1,170,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจติร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจติร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,170,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) แรงงานในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะฝมืีอใน

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การประกอบอาชพี สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้ตนเอง และสงัคมได้ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. แรงงานท่ีได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ทําให้ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน     

ร้อยละ 3 
2. แรงงานนอกระบบสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการจัดสร้างพุทธศาสนสถาน (พุทธมณฑลจังหวัดพิจิตร) 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

   นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ มุ่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
การท่องเท่ียว ท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ ให้มีการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าสูงข้ึน ให้มีรายได้จากนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
๒ เท่าตัว ในเวลา ๕ ปี และมีนโยบายให้บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) เพ่ือเตรียมพร้อมกาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเท่ียวและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเท่ียวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวในประเทศ   
    จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวและประเพณีวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บึงสีไฟ ประเพณี
แข่งขันเรือยาวประจําปีชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่หัว
ฯ แห่งเดียวของประเทศ และจังหวัดพิจิตร มีพระศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง นาม
ว่า “หลวงพ่อเพชร” ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรกปางมารวิชัย 
หล่อด้วยโลหะสําริด ขัดสมาธิเพชร ซ้ายสังฆาฎิสั้นเหนือพระอุระขนาดหน้าตัก
กว้าง ๒ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ่ว สูง ๓ ศอก ๓ นิ้ว ประทับบนฐานท่ีมีรูปบัวควํ่า บัว
หงายรอบรับสร้างในระหว่างปี พ.ศ. ๑๖๖๑ ถึง ๑๘๘๐ หากนับอายุ จะเป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีมีอายุประมาณ ๙๐๐ ปี มาแล้วและประดิษฐานอยู่ ณ 
อุโบสถริมแม่น้ําน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร ซ่ึงวัดแห่งนี้ทุกปีในต้นเดือนกันยายน จะเป็นสนามที่ใช้แข่งขัน
เรือยางประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึง
นับได้ว่า พุทธสถานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจและศูนย์รวมกิจกรรมของชาวพิจิตร 
     วัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียว มักจะเดินทางมา
กราบไหว้ ขอบารมีของหลวงพ่อเพชร ให้คุ้มครอง แคล้วคลาด ปลอดภัยและ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต และหน้าท่ีการงานอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ี 
เพ่ือเป็นการบูชาพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อเพชร เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเป็นการบูชาพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อเพชร 
2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมานานและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดพิจิตร 
3. เพ่ือให้มีจํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากากรท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพิจิตรให้
เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวอย่างแพร่หลาย 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดสร้างพุทธศาสนสถาน (พุทธมณฑลจังหวัดพิจิตร) 
15,500,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 15,500,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เป็นศูนย์รวมวิชาการทางพระพุทธสาสนาท่ีส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสังคมดี 4 มิติ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากร 65.36 ล้านคน ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 
2563 มีจํานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 10.84 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 
16.59 ของประชากร ถือว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว
พบว่า ประมาณร้อยละ 20 อยู่ คนเดียว  ร้อยละ ๙๕ เจ็บป่วยด้วยโรค
และปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ ๒๖  
    จังหวัดพิจิตร มีผู้สูงอายุ ประมาณ 89,567 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38 
ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงนับได้ว่าเป็นเมืองแห่งสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์แบบ ท้ังนี้มีผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วย จํานวน 68,749 คน 
ผู้สูงอายุท่ีติดบ้าน/ติดเตียง จํานวน 1,826 คน แต่มีผู้ท่ีสามารถให้การ
ดูแลเป็นนักบริบาลได้เพียง 1,046 คน ดังน้ันการบูรณาการกิจกรรมท่ีเกิด
จากการค้นหาปัญหาของชุมชน วางแผนแก้ไขร่วมกัน โดยยึดกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป็นฐานในการเชื่อมร้อยกิจกรรม เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเกิด
ความต่อเนื่องจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมบูรณาการ 
3 วัย จิตอาสาสร้างสังคมไม่ทอดท้ิงกันในพ้ืนท่ี 12 อําเภอ ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ บูรณาการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ผ่าน 
กิจกรรมบูรณาการแบบมีส่วนร่วม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สุขภาพดี มีงานทําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร 12 อําเภอ 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวติด้วยสังคมดี 4 มิติ 
1,956,600 บาท (1 ปี) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,956,600   บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) 1. ร้อยละ 70 ของ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลต่อเนื่อง  

2. มีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ ผ่าน กิจกรรมบูรณาการ  จิตอาสา
แบบมีส่วนร่วม ครบ 12  อําเภอ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลต่อเนื่อง 
2. มีเครือข่ายดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเข้มแข็ง ทุกตําบล 

 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ท่ีได้ดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๗ ปีโดยนํายุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ 
หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาขับเคลื่อนตามพระปณิธาน
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพ่ือ
เป้าหมายเยาวชนจังหวัดพิจิตร”เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”โดยพบว่า
แนวโน้มของนักเสพหน้าใหม่ท่ีอยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นนั้นมีแนวโน้มลดลง จึง
ได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนมาดําเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
อย่างต่อเนื่องและได้มีการขยายผลขยายเครือข่ายการดําเนินงานด้านการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดพิจิตร 
และด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตรจึงยังคงร่วมมือกันขับเคลื่อน และได้มีการทํา
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดพิจิตรเชิงรุก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ท่ี1 การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจแก่เยาวชนและยุทธศาสตร์ท่ี3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสร้างการยอมรับผู้มีปัญหายา
เสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดี โดยการคืนคนดีสู่สังคม มีการ
สนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้ทีกลับตัวได้ โดยปราศจากการตีตรา 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้สมาชิกและเยาวชน ประชาชน มีความตระหนักและเป็นหนึ่ง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
2. เพ่ือให้สมาชิกและเยาวชน ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
3. เพ่ือให้สมาชิกและเยาวชน ประชาชน ขยายเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. เพ่ือให้มีการยอมรับผู้เสพยาเสพติดและให้โอกาสกลับมาคืนคนดีสู่
สังคม 
5. สนับสนุนเปิดพ้ืนท่ีให้เยาวชนได้แสดง EQ, IQ, MQ มีแนวทางสร้าง
ความสุขด้วยตนเอง 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
2. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ทุกอําเภอ ในจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  
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6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ขยายผลการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดพิจิตร 
6,314,700 บาท (1 ปี) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  6,314,700  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) นักเสพหน้าใหม่ท่ีเป็นเยาวชนลดลง และมีทักษะในการป้องกันตนเองไม่

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการคืนคนดีสู่สังคม ปราศจากการตีตรา 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. เยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกTO BE NUMBER ONE  ร้อยละ 100 

2. เกิดอําเภอTO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทุกอําเภอในพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร 
3. ร้อยละ100 สมาชิกใครติดยายกมือข้ึน เข้ารับการบําบัดและไม่กลับไป
เสพซํ้าและคืนคนดีสู่สังคม ปราศจากการตีตรา  
4. จังหวัดมีศูนย์เพ่ือนใจTO BE NUMBER ONEเพ่ิมข้ึน อําเภอละ 1 แห่ง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2565 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการ
ขับข่ีท่ีไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กเยาวชน วัยรุ่น 
นักเรียน/นักศึกษา อาทิเช่น ขับรถเร็วเกินกําหนด , ตัดหน้ากระชั้นชิด , 
เมาสุรา การไม่เคารพกฎวินัยจราจร , ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ฯลฯ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายแกนนํา นักเรียน/นักศึกษา ให้มีบทบาท 
ในการมีส่วนร่วมรณรงค์ปลูกสร้างจิตสํานึกด้านการขับข่ีปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร ปี 2565 
250,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 250,000   บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) มีเครือข่ายแกนนํา นักเรียน/นักศึกษา ในการรณรงค์ปลูกสร้างจิตสาํนึก

ด้านการขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) กลุ่มเสี่ยง นักเรียน/นักศึกษา และผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร  

มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย และ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี 2565 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   การบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดพิจิตรในช่วงท่ีผ่านมา ยังมี
ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนหลายประการท่ีจําเป็นต้องยกระดับ และพัฒนาให้สู่
ระบบสากล รวมทั้งเป็นการรวมพลังประสานความร่วมมือ ภายใต้
ระบบปฏิบัติการ และการประสานงานท่ีมีเอกภาพ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ    เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความเข้าใจหลักการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการ สนับสนุนงานด้านการ
บริหารจัดการสาธารณภัยท่ีถูกต้องตามหลักสากล พร้อมท้ังบูรณาการ
ประสานการจัดการสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ีได้ทุกขณะ 
เพ่ือลดผลกระทบจากสาธารณภัย ตั้งแต่การป้องกัน แจ้งเตือน ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน บรรเทาและฟื้นฟู 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี 2565 
1,354,500 บาท (1 ปี) 
สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,354,500  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย และอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของจังหวัดพิจิตร ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เกิดกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับพ้ืนท่ี จังหวัดพิจิตร ปี 2565 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสีย
ชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศชาติ ซ่ึงรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว โดย
ได้กําหนดเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 18 คน ต่อประชากร
แสนคน ในปี พ.ศ.2564 ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-
2564 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคล่ือนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ของ ศปถ.ทุกระดับ ท้ังระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ให้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดท้ังปี   

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
พ้ืนท่ี 
150,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 150,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ลดสถิติผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเห็นผลเป็น

รูปธรรม , ผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้ใช้รถใช้ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

, เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนทุกพ้ืนท่ี 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือ

ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนประชาชน จังหวัดพิจิตร ปี 2565 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ปัจจุบันพบสถานการณ์ เกิดเหตุอัคคีภัยบ้านพักอาศัยของประชาชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร เป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มความถ่ีสงูข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จากสถิติปี พ.ศ. 2562 พบเกิดเหตุอัคคีภัยในพ้ืนท่ี จํานวน  28 คร้ัง  
บ้านพักอาศัยได้รบัความเสียหาย 28 หลังคาเรือน และต้ังแต่เดือน มกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 เกิดเหตุอัคคีภัยในพ้ืนท่ีแล้ว จํานวน 19 คร้ัง บ้านพัก
อาศัยได้รับความเสียหาย 39 หลังคาเรือน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ประสบภัยเป็นจํานวนมาก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีระดับอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทราบ
เทคนิคการตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน
บ้าน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน และนําความรู้
ท่ีได้รับไปขยายผลต่อไป ยังชุมชน / หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมเทคนิคการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน
เหตุเพลิงไหม้ บ้านเรือนประชาชน จังหวัดพิจิตร ปี 2565 
100,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 100,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) สามารถป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม และครอบคลุมพ้ืนท่ี 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

จากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยุติธรรมสร้างสุขเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยและแก้ไข

ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   จากสภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสในสังคม ส่งผลให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีพึงได้รับโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในกระบวนการยุติธรรมท่ียังมีประชาชนไม่ได้รับบริการจากหน่วยงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ําท่ีเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย  จาก
ปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอํานวยความ
ยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพ่ือตอบรับนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖0 เห็นชอบในหลักการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ)  และให้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม และสํานักงบประมาณดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นกลไกการอํานวยความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือใน
ระดับจังหวัดรวมท้ังให้การดําเนินการแก้ไขฟ้ืนฟู  ติดตามดูแล  ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในชุมชน ให้สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ ท้ัง
ในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพ  โดยประสานงานกับทุกองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการได้อย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือ
กฎหมาย และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้วยโอกาสและมีฐานนะยากจน 
รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรม  ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและ
รวดเร็วด้วยกองทุนยุติธรรม  และคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจาก
กระทําความผิดทางอาญาของผู้อ่ืนให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและ
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ตกเป็น
แพะ ในคดีอาญาโดยมิได้กระทําความผิด  เ พ่ือให้เข้าถึงงานด้าน
กระบวนการยุติธรรม เช่นหากถูกฟ้องในชั้นบังคับคดี การป้องกันเฝ้า
ระวังอาชญากรรมในเยาวชน คืนผู้ต้องขังผู้พ้นโทษคืนสู่สังคม และสร้าง
ความปลอดภัยในชุมชนจากผู้กระทําความผิดในระบบงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิจิตร  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร  ในฐานะผู้แทนกระทรวง
ยุติธรรมในระดับพ้ืนท่ีจึงเห็นสมควรเสริมพลังชุมชนเพ่ืออํานวยความ
ยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
เพ่ือขยายผลและช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้เข้าถึง
ประชาชนในระดับหมู่บ้านตําบล ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและ
เครือข่ายยุติธรรม อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไปซ่ึงจะเป็น
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและลด
ดว้ยคนในชุมชน 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 187 -



3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ิมให้กับสังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
2.  เพ่ือส่งเสริมและรักษาเครือข่ายในระดับชุมชน ระดับตําบล 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน 
3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและการ
ให้บริการประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม  
4  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 3 ต่อปี 
2. อัตราการลดลงของคดีทางแพ่งเกี่ยวกับหนี้สิ้นครัวเรือน (เช่น หนี้นอก
ระบบ สัญญากู้ยืม สัญญาค้ําประกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การเพ่ิมศักยภาพและการประสานความร่วมมือด้านงานยุติธรรม เพ่ือ
ประชาชน ชุมชน สังคม ปลอดภัย มีสุข    
422,200 บาท (1 ปี) 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 422,200  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) อาสาสมัครต่างๆ เครือข่ายในระดับชุมชนตําบล  คณะกรรมการศูนย์

ยุติธรรมชุมชนตําบล/เทศบาล/ประชาชน ในพ้ืนท่ี 12  อําเภอ  ผู้นํา
ท้องถ่ิน กํานัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถูกคุมความ
ประพฤติและครอบครัว จาก  12  อําเภอ และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ารับ
การอบรมมีความสามารถในการให้คําแนะนําช่วยเหลือดูแลประชาชนท่ี
พ้ืนท่ีท่ีได้รับปัญหาหรือความเดือดร้อนได้ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อาสาสมัครต่างๆ และเครือข่ายในระดับชุมชนตําบล  คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล/เทศบาล/ประชาชน ในพ้ืนท่ี 12  อําเภอ  ผู้นํา
ท้องถ่ิน กํานัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถูกคุมความ
ประพฤติและครอบครัว จาก  12  อําเภอ และประชาชนท่ัวไป ในการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีระดับอําเภอระหว่างภาครัฐได้   

 
 
 
 
 
 
 

- 188 -



 
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

           ตามท่ีรัฐบาลได้จัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึง
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว”ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีเน้นสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนา
กลไกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
เพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
      ท่ีผ่านมากระบวนการยุติธรรมยังมีข้อจํากัดสําหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือผู้ท่ีอยู่ในชนบทท่ียังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ท่ัวถึง เช่น การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใชจ้่ายสูง การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การมีองค์ความรู้รวมถึงแหล่งทุนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ยังคงมีความเหลื่อมล้ํากัน ระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้น้อยหรือ
ระหว่างผู้ท่ีอยู่ในสังคมเมืองกับผู้ท่ีอยู่ในสังคมชนบท กรมการปกครอง 
และที่ทําการปกครองจังหวัดพิจิตร ซ่ึงมีภารกิจตามกฎหมายแบ่งส่วน
ราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเป็น
ธรรม การปกครองท้องท่ี การอาสารักษาดินแดนและการทะเบียน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย ได้รับการบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างย่ังยืน จึงเปรียบเสมือน
หน่วยงานสําคัญท่ีเป็นกลไกในการพลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องไปสู่
การปฏิบัติในพ้ืนท่ีให้บรรลุผลสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน เพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างท่ัวถึงนี้ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้มี
รายได้น้อยหรือผู้ท่ีอยู่ในชนบท 
2. เพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ท่ีอยู่ในชนบทในการ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันใน
กระบวนการยุติธรรม 
4. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายให้กับผู้มีรายได้

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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น้อยหรือผู้ท่ีอยู่ในชนบทให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
2. อัตราการลดลงของคดีทางแพ่งเกี่ยวกับหนี้สิ้นครัวเรือน (เช่น หนี้นอก
ระบบ สัญญากู้ยืม สัญญาค้ําประกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
1,035,600 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,035,600   บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ท่ีอยู่ในชนบทมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายได้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ท่ีอยู่ในชนบทมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายได้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

- 190 -



 
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอําเภอ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ตามนโยบายรัฐบาล ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมได้กําหนดให้ระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย 
รวดเ ร็ว  ส่ง เสริมกองทุนยุติธรรม  เ พ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจน 
ผู้ดอ้ยโอกาส คุ้มครอง ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิ
หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริต และ
ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ 
และ การไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริต ดังนั้น จึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้
คณะกรรมการศูนย์ดํารงธรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องสามารถนําความรู้ท่ีมีแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ย ระงับข้อ
พิพาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหมู่บ้าน/ชุมชน ในการส่งเสริมการ
ระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชนและเสริมสร้างความสมานฉันท์
ในชุมชน ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. .... 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  อัตราการลดลงของคดีทางแพ่งเกี่ยวกับหนี้สิ้นครัวเรือน (เช่น หนี้นอก
ระบบ สัญญากู้ยืม สัญญาค้ําประกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอําเภอ 
168,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 168,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ สามารถลดอรรถคดีในพ้ืนท่ีของตนเองได้ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนําความรู้

ไปปรับใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ สามารถลดอรรถคดีในพ้ืนท่ีของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของประชาชนด้านการรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    สภาพความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความขัดแย้งในวิถีชีวิต
และความรู้สึกนึกคิด เกิดความขัดแย้งในสังคมท่ัวไป ดังนั้น จึงควรสร้าง
คุณค่าของการอยู่ร่วมกันของพลเมือง สร้างความแข็งแกร่งของสังคม ให้
มีภู มิคุ้มกันท่ี ม่ันคงด้วยการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ขีด
ความสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน และชุมชน ขยายผลการสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ให้เป็น
หมู่บ้านต้นแบบและเป็นท่ีรู้จักอย่าง 
    ปัญหาความขัดแย้งของประเทศท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความขัดแย้งในวิถี
ชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหลายกลุ่ม หลายเชื้อชาติ ศาสนา อีก
ท้ังปัญหาจากความผันผวนจากด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และ
สังคม 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือให้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นกําลังหลักในการรักษาความม่ันคง
ภายใน 
2) เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งปราศจากความขัดแย้งในพ้ืนท่ี 
3) เพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ้ืนท่ี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 ต่อป ี

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ิมประสิทธิภาพของประชาชนด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
เพ่ือเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 
1,100,000 บาท 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 1,100,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) จัดอบรมโครงการ จัดต้ังและทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

2,000 คน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) มีตัวแทนภาคประชาชนมาเป็นกําลังหลักในการรักษาความม่ันคงในระดับ

พ้ืนท่ี 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

      ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญ และกําหนดให้
ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ท่ีทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามา
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร่วด่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ปัญหายาเสพติดถูกจัดอยู่ในปัญหาด้านความม่ันคงท่ีต้องได้รับการแก้ไข
ในระดับสําคัญเร่งด่วน และเป็นปัญหาท่ีสืบเนื่องจากปัญหาทางสังคมอื่น 
ๆ ซ่ึงต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาในลักษณะองค์รวมร่วมกับปัญหาในมิติอ่ืน 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนต่อผลสําเร็จของปัญหาปลายเหตุ  
      สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดพิจิตร ในปัจจุบันยังมีการลักลอบ
นํายาเสพติดเข้ามาจําหน่ายในพ้ืนท่ี แม้หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนท่ี 
ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตํารวจและทหาร จะร่วมกันทํางานในการป้องกัน
และปราบปราม ดําเนินการป้องกันและปราบปรามผู้เก่ียวข้องอย่าง
จริงจัง แต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้หมดไป เพ่ือให้การดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีเบาบางและลดน้อยลงจนอยู่ในระดับท่ีควบคุมได้
และหมดสิ้นไปในที่สุด การดําเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้อง
นําภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายของรัฐบาล โดยภาครัฐ
ต้องให้ความรู้ สนับสนุนงบประมาณให้พ้ืนท่ีเข้าดําเนินการในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา และกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน สนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงเข้าดําเนินการงานมวลชน
และจับกุมปราบปรามผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ท้ังนี้ การดําเนินงาน
ดังกล่าวต้องดําเนินการโดยใช้กลไก“ประชารัฐ”ของรัฐบาลเข้าไป
ดําเนินการต่อไป                 
      ดังน้ัน จึงต้องดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ลุกลามต่อไป
ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง นอกจากนี้พบว่าในระยะหลังมีการแพร่ระบาด
ของผู้เสพสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้
แรงงานและนักท่องเท่ียวพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ
จังหวัดพิจิตร ตามนโยบายและรองรับแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด “ประชารัฐ”ของรัฐบาล 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ท้ังระบบในพ้ืนท่ี 
 2. เพ่ือการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป็นไปตามนโยบาย  
“ประชารัฐ”  ของรัฐบาล 
3. เพ่ือการสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคมที่ผ่านการ
บําบัดฟ้ืนฟูทุกระบบ 
4. เพ่ือการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
5. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
6. เพ่ือเสริมสร้างให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและปรับทัศนคติของ

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ประชาชนในการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามแนวทางประชารัฐ 
 8. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร 
6,300,000 บาท (1 ปี) 
ทีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ทีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 6,300,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) จํานวนผู้ผลิต ผู้จาํหน่าย ผู้ติดยาเสพติด และผู้เสพ ลดลง และเกิดการ 

บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน และ
ชุมชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ท้ังระบบในพ้ืนท่ี 
2. แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป็นไปตามนโยบาย “ประชา
รัฐ”ของรัฐบาล 
3. สร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคมที่ผ่านการบําบัด
ฟ้ืนฟูทุกระบบ 
4. เสริมสร้างให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและปรับทัศนคติของประชาชน
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.การบริหารจัดการและบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดพิจิตร (DOPA S.W.A.T) 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    กรมการปกครองมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความม่ันคงภายในประเทศและการอํานวยความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชน  ซ่ึ ง การ รั กษาความสงบ เรี ยบ ร้อยและความ ม่ันคง
ภายในประเทศและการอํานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนนั้น จะมี
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ท้ังในด้านข้อกฎหมายด้านยุทธวิธี
ในการสืบสวนปราบปราม รวมถึงอาจไปกระทบสิทธิของประชาชนจน
เกินกว่าเหตุ 
    ดั งนั้ น เ พ่ือใ ห้การรักษาความสงบเรียบ ร้อยและความ ม่ันคง
ภายในประเทศและการอํานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน จังหวัดจึง
มีนโยบายเพ่ิมศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดพิจิตรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ยุทธวิธี ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้แก่พนักงาน
ฝ่ายปกครอง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ยุทธวิธีในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้แก่พนักงานฝ่ายปกครอง 
2. เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน จับกุม ปราบปราม 
ผู้กระทําผิดอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพากย่ิงข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. เยาวชนและแรงงานได้รับการพัฒนาเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มข้ึน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
2. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ิมศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดพิจิตร (DOPA S.W.A.T) 
685,200 บาท (1 ปี) 
ทีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ทีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 685,200  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ปลัดอําเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร จํานวน 

150 คน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ปลัดอําเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร จํานวน 

150 คน มีความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความม่ันคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถปลัดอําเภอและสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ในการใช้อาวุธปืนประจํากาย 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

     สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกําลังหลักของฝ่ายปกครอง มี
ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบสังคม ตลอดจน เป็นการ
ป้องกันตนเอง เป็นต้น ซ่ึงจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจําเป็นต้องมีความพร้อมท้ังด้าน 
ร่างกายจิตใจ ด้านสมรรถนะยุทโธปกรณ์เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ี
ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของปลัดอําเภอและสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัด พิจิตร ในด้านยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็กและ
การใช้อาวุธปืนประจํากายในการปฏิบัติหน้าท่ี 
2. เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอําเภอและสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. อัตราการลดลงของคดีอาชญากรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 
2.อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถปลัดอําเภอและสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร ในการใช้อาวุธปืนประจํากาย 
172,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 172,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) สร้างความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอําเภอและสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของปลัดอําเภอและสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนจังหวัด 
2.เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของปลัดอําเภอและสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง ให้คนไทยทุกคนต้องผนึกกําลังต่อต้านยาเสพติด  มิให้
ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ลูกหลาน ไปตกเป็นเหย่ือของยาเสพติด (11  
สิงหาคม  2554) รัฐบาลจึงได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
นโยบายเร่งด่วน  และกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ ท่ีทุกภาคส่วนราชการ  
โดยตัดวงจรปัญหาคือ ลดปัญหาการผลิต การค้า การเสพ การแก้ปัญหา
กลุ่มเสี่ยง พ้ืนท่ีเสี่ยง และการป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ท่ี 156 /2557  ลงวันท่ี  18  ตุลาคม  2557  เรื่องจัดต้ังศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เพ่ือเป็นองค์กร
อํานวยการระดับชาติในการอํานวยการ และนํานโยบาย ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
ทําให้นักเรียนนักศึกษาบางส่วนยังไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญชอง
ปัญหายาเสพติด  สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้วิเคราะห์ถึง
ความสําคัญ จึงได้จัดทําโครงการน้ีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับตัวแทนนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือนําไปขยายผลสู่เพ่ือน ,ครอบครัวและชุมชน
ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา และสามารถขยายผลสู่
เพ่ือน ,ครอบครัวและชุมชนต่อไป 
2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา เกิดความตระหนักในปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพิจิตร 
691,100 บาท (1 ปี) 
อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
 -  

7.  หน่วยงานดําเนินงาน อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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9.  งบประมาณ  691,100  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

พิจิตร ได้รับความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.ร้อยละ 80 ของตัวแทนนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2.ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกคน ท่ีได้รับการอบรมมีความรู้ ความ
ตระหนักเก่ียวกับปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา รวมท้ังขยายผล สู่
เพ่ือน ,ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1374  - ทล.

1313 ตําบลไผ่หลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะท่ีรองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อมการคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1374  - ทล.1313 
ตําบลไผ่หลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
9,500,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 9,500,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากขึ้น  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว 
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลา
ในการเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก พจ.3023 - แยก ทล. 1067 วัด

น้ําผึ้ง ตําบลทะนง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก พจ.3023 - แยก ทล. 1067 วัดน้ําผึ้ง ต.
ทะนง อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
5,200,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  5,200,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 113 - พจ.

5046  ตําบลฆะมัง, ตําบลวังกรด  อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 113 - พจ.5046  
ตําบลฆะมัง, ตําบลวังกรด  อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
9,850,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 9,850,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.117 - บ้านมาบแฟบ ตําบลเนิน

ปอ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.117 - บ้านมาบแฟบ ตําบลเนินปอ 
อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
9,980,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 9,980,000   บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการงานอํานวยความปลอดภัย สายแยกทางหลวงชนบท พจ.3045 - 

บ้านห้วยน้อย ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานอํานวยความปลอดภัย สายแยกทางหลวงชนบท พจ.3045 - บ้าน
ห้วยน้อย ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
4,250,000  บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 4,250,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1068 - พจ.

5003 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1068 - พจ.5003 
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 8,950,000  บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 8,950,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

- 204 -



 
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองกรด หมู่ท่ี 10 ตําบลสาก

เหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านวังกรด หมู่ท่ี 10 ตําบลสากเหล็ก อําเภอ
สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
9,800,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 9,800,000 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พจ.4016 - บ้านใดลึก ตําบลห้วยพุก 

อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พจ.4016 - บ้านใดลึก ตําบลห้วยพุก อําเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
9,900,000  บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  9,900,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการงานอํานวยความปลอดภัย สายบ้านหนองต้นพลวง หมู่ท่ี 1 

ตําบลหนองหญ้าไทร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานอํานวยความปลอดภัย สายบ้านหนองต้นพลวง หมู่ท่ี 1 ตําบลหนอง
หญ้าไทร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
3,800,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  3,800,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการงานอํานวยความปลอดภัยสายบ้านวังอ้อ หมู่ท่ี 4 ตําบลวังทับ

ไทร อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานอํานวยความปลอดภัยสายบ้านวังอ้อ หมู่ท่ี 4 ตําบลวังทับไทร 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
3,200,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  3,200,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการงานอํานวยความปลอดภัย  สายแยก ทล.117 - บ้านหนองโสน 

ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานอํานวยความปลอดภัย  สายแยก ทล.117 - บ้านหนองโสน ตําบล
เนินปอ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
4,200,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  4,200,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.1289 - บ้านทับหมัน ตําบลทับ

หมัน  อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.1289 - บ้านทับหมัน ตําบลทับหมัน  
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
9,850,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  9,850,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการงานอํานวยความปลอดภัย  สายแยก พจ.3012 - บ้านหนอง

คล้อ ตําบลดงตะขบ อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานอํานวยความปลอดภัย  สายแยก พจ.3012 - บ้านหนองคล้อ ตําบล
ดงตะขบ อําเภอตะพานหิน  
3,800,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  3,800,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.1068 - บ้านใหม่ ตําบลรังนก 

อําเภอสามง่าม, ตําบลโรงช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย ทล.1068 - บ้านใหม่ ตําบลรังนก อําเภอสาม
ง่าม, ตําบลโรงชา้ง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
9,900,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  9,900,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการงานอํานวยความปลอดภัย  สายบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี 1 ตําบล

ท่าเย่ียม อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับ
ยานพาหนะขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) 
จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบ
กับเป็นทางลัดเชื่อม การคมนาคมทางถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน 
สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง  จึงเกิดความไม่ปลอดภัย กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เกษตรกรสามารถประกอบกิจกรรม
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด และกระตุ้นให้เศรษฐกิจชุมชน
เจริญย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงนิเวศ การลงทุน และการ
ขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 
3. เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานอํานวยความปลอดภัย  สายบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
3,200,000 บาท (1 ปี) 
แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  3,200,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลเกษตรสะดวก ปลอดภัย 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว  
ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาใน
การเดินทาง  เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระยายชี หมู่ท่ี 5 – 

บ้านยางห้าหลุม หมู่ท่ี 9 (รหัสสายทาง พจ.ถ.17-005) ตําบลเนินปอ  
อําเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
พ.ศ.2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) 
จังหวัดพิจิตร กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยเสริมสร้างการ 
มีประสิทธิภาพสูง ทุกขบวนการพัฒนา ท้ังผลิตผลทางการเกษตร การ
อุสาหกรรม การแปรรูป การช่วยเหลือเกษตรกร การวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีปัญหาด้านเส้นทางคมนาคม  
จากแหล่งผลิตระหว่างพ้ืนท่ีต่างๆกับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
ท่ีขาดการเชื่อมโยง ซ่ึงถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม สร้างผลกระทบต่อ
การสัญจรระหว่างพ้ืนท่ี ทําให้ประชาชนสัญจรไป-มา ลําบาก ไม่ปลอดภัย 
หากได้รับการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็จะทําให้ประชาชน
สัญจรไป - มา สะดวกสบาย ปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างพ้ืนท่ีต่างๆ กับหมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ และจังหวัด ท่ีขาดการเชื่อมโยง ซ่ึงถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 
สร้างผลกระทบต่อการสัญจรไปมาระหว่างพ้ืนท่ี ทําให้ประชาชนสัญจร 
ไป - มา ได้สะดวก ปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกสบายทากย่ิงข้ึน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระยายชี หมู่ท่ี 5 – บ้านยาง
ห้าหลุม หมู่ท่ี 9 (รหัสสายทาง พจ.ถ.17-005) ตําบลเนินปอ  อําเภอสาม
ง่าม  จังหวัดพิจิตร 
16,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  16,000,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,808 

เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร พร้อมป้ายจราจร 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งของชุมชน ได้รับประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีสภาพชํารุด ประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมาและ
ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวกประกอบกับในฤดูแล้ง
จะมีฝุ่นละอองมีผลเสียกับสุขภาพอนามัยของราษฎร ยานพาหนะชํารุด
เสียหายเร็วกว่าปกติ บางคร้ังเกิดอุบัติเหตุทําให้ราษฎรในพ้ืนท่ี และ
บุคคลท่ัวไปท่ีสัญจรไปมาบนเส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ให้ถนนมีความม่ันคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยและได้ถนนท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 
2. เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร  
มีความรวดเร็ว ลดปัญหาเร่ืองการร้องเรียนในการใช้เส้นทาง 
3.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางคมนาคมท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมหลักท่ี 17.1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านวังบงค์ - บ้านไทรย้อย หมู่ท่ี 5 
ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
1,014,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

 กิจกรรมหลักท่ี 17.2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 (สายอยู่สมบูรณ์ 1) ตําบล
ห้วยร่วม อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
2,249,353 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านหนองง้าว หมู่ท่ี 5 ตําบลสํานัก 
ขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
1,224,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไดรังใต้ หมู่ท่ี 5 – ชะลอมยาว 
หมู่ท่ี 9) ตําบลห้วยร่วม อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
1,822,025 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.5 
 

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านวังหินแรง หมู่ท่ี 3 ตําบล
สํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
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 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

316,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางฟิวจราจร Asphaltic Concrete ตําบลห้วยร่วม 
อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
6,006,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.7 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านวังปลายนา-บ้านกุดระกํา หมู่ท่ี 4 
ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
2,671,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.8 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

       หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านกุดยาว หมู่ท่ี 7 ตําบลสํานักขุนเณร 
อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
3,077,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.9 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย หมู่ท่ี 10-5 ตําบลสํานักขุนเณร อําเภอ
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
3,011,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ 
 -  

กิจกรรมหลักท่ี 17.10 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) หมู่ท่ี 8 ตําบลลําประดา อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
1,188,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบางมูลนาก 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.11 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางเสมอ ชมพูพันธ์-นานาง
ประเทียบ จันทรคณา หมู่ท่ี ๓  ตําบลภูมิ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
1,256,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบางมูลนาก 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.12 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงบ้านบางลายเหนือ – บ้านพัก
แพสูบน้ํา หมู่ท่ี 2 ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
730,700 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบึงนาราง 
 -  

กิจกรรมหลักท่ี 17.13 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย 117 – ทุ่งสามบาท หมู่ท่ี 1 
ตําบลห้วยแก้ว อําเภอบึงนาราง จงัหวัดพิจิตร. 
4,738,40 บาท (1ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบึงนาราง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.14 
 

 งบประมาณ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงคูณ หมู่ท่ี 2 ตําบลห้วยแก้ว 
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
5,653,000 บาท (1ปี) 
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 ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีทําการปกครองอําเภอบึงนาราง 
 -  

กิจกรรมหลักท่ี 17.15 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านบึงลีเหนือ ตําบลโพธ์ิไทร
งาม อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
2,290,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอบึงนาราง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.16 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหางระแวง รหัสสายทาง 
พจ.ถ. 65-007 หมู่ท่ี 4 บ้านวังปลากด ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 
3,800,000 บาท (1ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.17 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(สายทางเข้าหนองระมาณ) หมู่
ท่ี 10 ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
1,695,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.18 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไผ่พัฒนาไปทุ่งแก้ว รหัสสายทาง 
พจ.ถ. 65-015 หมู่ท่ี 7 บ้านไผ่พัฒนา ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 
1,444,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.19 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายทางบ้านหนองสะแก – 
บ้านหนองไม้จีน) หมู่ท่ี 6 ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร 
2,190,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.20 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกไผ่ท่าโพ เนินสว่าง–วังจิก รหัส
สายทาง พจ.ถ. 65-009 หมู่ท่ี 1 บ้านไผ่ท่าโพเหนือ ตําบลไผ่ท่าโพ 
อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จงัหวัดพิจิตร 
2,090,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.21 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายเกาะหนองยาง – บ้าน
ห้วยน้อย) หมู่ท่ี 9  ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
2,412,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.22 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางบ้านหนองขํา - บ้านหนองบัว) 
หมู่ท่ี 8 -หมู่ท่ี 4 ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จงัหวัดพิจิตร 
3,619,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 
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กิจกรรมหลักท่ี 17.23 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายบ้านหนองสะแก – บ้าน
มาบมะไฟ) หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 5  ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 
5,352,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.24 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายทางบ้านหนองสะแก – 
บ้านม่วงเฒ่า) หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 9 ตําบลเนินสว่าง  อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 
4,928,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 17.25 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (สายซอยนานางสงวน)  
หมู่ท่ี 1 ตําบลเนินสว่าง อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
1,077,000 บาท (1 ปี) 
ท่ีทําการปกครองอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดงเจริญ, ท่ีทําการปกครองอําเภอบางมูลนาก,  
ท่ีทําการปกครองอําเภอบึงนาราง และที่ทําการปกครองอําเภอโพธ์ิ
ประทับช้าง 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  65,853,478 บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) เส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มี

ความปลอดภัย 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง และลดต้นทุนในการขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร 
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แบบ จ.1 – 1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
การพัฒนาการทอ่งเที่ยว และ 

ธุรกิจบริการสู่สากล 
 
 
 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียว และศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

    ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล สร้างคน
ไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” ภารกิจด้านวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการท่ีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการ
บริการทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงรวมไปถึง เทศกาล ประเพณี 
(Festival) เม่ือพิจารณาถึงจุดแข็ง (Strength) ท่ีสําคัญของประเทศไทย 
ได้แก่ การมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง มีมรดําและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
จํานวนมาก มีศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพราะความแตกต่าง
ของแต่ละชาติพันธุ์ ประกอบกับปัจจุบัน การต่ืนตัวต่อวัฒนธรรมในแต่ละ
พ้ืนท่ีเป็นจุดกําเนิดของการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะ
เห็นว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวและมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน นอกจากการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจะสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศและนําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจท้ังระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
นอกจากน้ี โอกาสท่ีประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การทําให้
ประชาชนในภูมิภาคมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตระหนักถึง
การเป็นประชากรของอาเซียนร่วมกัน มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติ 
และศาสนา การเสริมสร้างอัตลักษณ์ หรือคุณลักษณะร่วมกันของ
ประชาชนในอาเซียน โดยผ่านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
เป็นการเพ่ิมอํานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียน
ในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้นทานท่ี
ดีในการรับมือกับปัญหาระดับโลก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจําหน่าย
สินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัดพิจิตร
2. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปหรือผู้ท่ีสนใจได้รับรู้  รับทราบ  และตระหนัก
ในประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดพิจิตร
3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดพิจิตร

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
2. จํานวนผู้มาเย่ียมเยือนเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย จังหวัดพิจิตร 
6. กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดงานประเพณีสงกรานต์  สรงนํ้าพ่อปู่  บูชาหลักเมืองและย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร 
2,430,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาทราย 
1,310,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวงานประเพณี ลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2565     
2,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนรถไฟ  (ตึกโบราณ ตํานานรถไฟพิจิตร) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานนมัสการหลวงพ่อโต (หลวงพ่อพุทธเกตุมงคล)  ประจําปี พ.ศ. 2565 
800,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.8 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 120 ปี พระปิยมหาราชเสด็จ
ประพาสบางมูลนาก 
400,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดงานวันแตงโม  โชว์กรงนก 
690,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.10 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทดําและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน  ประจําปี 2565 
400,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.11 งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือและวันมวยไทย 
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 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

800,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.12 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานวันเพ็ญเดือนห้า  ชิมส้มโอหวาน  ย้อนตํานานพระเจ้าเสือ 
1,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.13 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ศึก
แชมป์ชนแชมป”์ 
500,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานย้อนวันวานมหาสงกรานต์ทับคล้อ 2565 
497,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.15 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 112 ปี วัดบ้านไร่ ตําบลสามง่าม อําเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร 
500,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.16 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เท่ียวเมืองชาละวัน  ตามรอยหลวงพ่อเงิน 
800,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.17 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

งานสักการะหลวงพ่อเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ 
300,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

กิจกรรมหลักท่ี 1.18 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมวิถีถิ่น 8 ชาติพันธุ์ เชื่อมสัมพันธ์
ไทย-เวียดนาม” 
300,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และสนง.วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ  16,727,000  บาท (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการ

ท่องเท่ียวท่ีขยายตัว 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีทางการท่องเท่ียวของจังหวัด  นักท่องเท่ียวเดินทาง

มาท่องเท่ียวจังหวัดพิจิตรเพ่ิมมากข้ึน 
3. แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ งานประเพณีและวัฒนธรรมของ
จั งหวัดพิจิตรเป็น ท่ีรู้ จักอย่างแพร่หลายท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนใน
ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
แผนงานท่ี 2 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระหลวงพ่อเงินวัดใหม่คําวัน 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    คณะสงฆ์วัดใหม่คําวันและประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกับภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และศาสนสถานอ่ืนๆ ภายใน
วัดใหม่คําวัน เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธเป็นสถานท่ี
สงบร่มรื่นสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนา
กรรมฐานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางด้านธรรมะ ของพุทธศาสนิกชน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     3.1 เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ  สําหรับประชาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง 
    3.2 เป็นสถานท่ีในการปฏิบัติธรรมเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน 
สําหรับพระภิกษุ    และพุทธศาสนิกชน 
    3.3 เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ท้องถ่ิน ท่ี
สงบร่มร่ืนสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
    3.4 เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและพุทธศาสน
สถานอ่ืนๆภายในวัด 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและพุทธศาสนสถานอ่ืนๆภายในวัด 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  วัดใหม่คําวัน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระหลวงพ่อเงินวัดใหม่คําวัน 
  2,901,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
 - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ   2,901,000 บาท   (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์พระหลวงพ่อเงิน วัดใหม่คําวัน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. มีพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไปในจังหวัดพิจิตรและ

จั ง ห วั ด ใก ล้ เ คี ย งมา เ ยี่ ยมชมวั ดและจั ดกิ จก ร รม วันสํ าคัญทา ง
พระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ ประมาณ 10,000 คน 
 2. เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ
ของชุมชน อําเภอและจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
แผนงานท่ี 3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุกเชื่อมโยงผู้ประกอบการและตลาดนัดด้านการท่องเท่ียว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเท่ียว การตลาด และอ่ืนๆ   
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลมีนโยบายในการเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดพิจิตร จึงให้ความสําคัญในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดพิจิตร ให้ประชาชนเข้าถึงและรู้จักมาย่ิงข้ึน ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย    
      สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาล ของ
จังหวัดพิจิตร  ตลอดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพิจิตร ให้
ประชาชนได้เข้าถึงและเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย จึงจัดทําโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือสร้างการรับรู้ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืนแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     3.1 เพ่ือให้ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพิจิตร อย่างท่ัวถึง
และแพร่หลาย 
   3.2 เพ่ือยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  จํานวนประชาชนท่ีได้รับข่าวสาร 
5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  จังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แถลงข่าวสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเท่ียว การตลาด และอื่นๆ     
100,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร - 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ   100,000 บาท   (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) แถลงข่าวสื่อมวลชน 

-ส่วนราชการและสื่อมวลชน รวม 50  คน/ครั้ง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดพิจิตร รับรู้ถึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวและนโยบายจังหวัดพิจิตร   
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
แผนงานท่ี 3 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงรุกเชื่อมโยงผู้ประกอบการและตลาดนัดด้านการท่องเท่ียว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดพิจิตรเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) กําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๔.๓ สร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเท่ียว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของการ
ท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวให้มีมูลค่าสูง
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย การท่องเที่ยวส่าราญทางนํ้า และการท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
  2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเท่ียว ให้
ความสําคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว
ระดับโลกจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเท่ียวท้ังระบบ 
มุ่งเน้นนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว และมุ่งเน้นการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้
คุณค่ากับสิง่แวดล้อมไว้ได้  
3.นโยบายรัฐาบาล ข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย    5.๔ พัฒนาภาคการท่องเท่ียว กําหนดแนวทางการ
พัฒนา ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ รายได้สูง ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว ๕.๔.๔ ดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
รายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ     3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดพิจิตรให้มีความน่าสนใจและมีสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
    3.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรจากการเป็น “เมือง
ผ่าน” ให้เป็นเมืองท่ีเป็น “จุดหมายปลายทาง” ของนักท่องเท่ียวและผู้มา
เยือน โดยมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว
ทุกกลุ่มสามารถเท่ียวได้ท้ังปี 
    3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์
ชุมชน SMEs ผลผลิตทางการเกษตร อาหาร ของฝากของท่ีระลึก ควบคู่
กับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัด 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  4.1 จํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
4.2 แหล่งท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดพิจิตรได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
หลากหลายช่องทาง 
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5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
6.  กิจกรรมหลัก  

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดีจังหวัดพิจิตร 
9,500,000  บาท (1 ปี) 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดีจังหวัด
พิจิตร 
9,146,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดีจังหวัดพิจิตรผ่านสื่อมวลชน
สัญจร (Press Tour) 
5,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สํานักงาน
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 

กิจกรรมหลักท่ี 2.4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดงาน Road Show OTOP การท่องเท่ียวและของดีจังหวัดพิจิตรในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล/ภูมิภาคอ่ืน 
5,000,000 บาท (1 ปี) 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สํานักงาน
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานจงัหวัดพิจิตร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
9.  งบประมาณ 28,646,000 บาท   (งบจังหวัด) 
10.  ผลผลิต (output) แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดได้รับการเผยแพร่ โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวท่ีขยายตัว 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์  งานประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด

พิจิตรเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  และสร้าง
จิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของ
จังหวัดพิจิตร 
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ภาคผนวก 
 



































ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปล่ียน 

เป้าหมายการพัฒนา “เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคม
และคุณภาพชี วิตดี ยกระดับการ
ท่องเที่ยวสู่สากล” 

-คงเดิม- 
 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1 .  แหล่ งน้ํ า ธรรมชา ติ ไ ด้ รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง/อุทกภัย และน้ําเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 
 2 .  ผลิต ภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ ยของ
จังหวัดในภาคการเกษตรเติบโต ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 
2565  
 3. รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 
2565 
 4. การจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ภายในปี พ.ศ. 2565 
5 .  เส้นทางการคมนาคมภายใน
จังหวัดพิจิตรได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
ความสะดวกของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

1. -คงเดิม- 
 
 
 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของ
จั ง ห วั ด ใ น ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร  
เ ติบ โต  ไ ม่น้ อยก ว่ า ร้อยละ  5 
ภายในปี พ.ศ. 2565  
 3. รายได้จากการท่องเ ท่ียว ท่ี
เ พ่ิ ม ข้ึน ไ ม่น้ อยก ว่ า ร้ อยละ  3 
ภายในปี พ.ศ. 2565 
4. -คงเดิม- 
 
 
5. -คงเดิม- 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และแนว
ทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดพิจิตร 

ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหาร
จัดการน้ํา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

-คงเดิม-  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

-คงเดิม-  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุข
อย่างยั่งยืน 

-คงเดิม-  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจ
บริการสู่สากล 

-คงเดิม-  

 
 



จังหวัดพิจิตร




