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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1. วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นศูนย์กลางการ บริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน (Regional Linkage Centerfor Economic Social and Services to Stability Prosperity
Sustainability)
2. พันธกิจ(Mission)
2.1 ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม
2.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อเป็นรากฐานในการ
พัฒนา
2.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเป็นอยู่เพื่อหนุนเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
2.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)
3.1 พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรมูลค่าสูงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัยและมีความยั่งยืน
3.2 สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูง บน
ฐานนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการ
3.3 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง1
สู่ภูมิภาคและอาเซียน
3.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน บนฐาน
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
3.5 เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจ ดิจิทัล เพื่อ เพิ่ม ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มรายได้ของภาคเหนือตอนล่าง
3.6 เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีแบบบูรณาการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ
และยั่งยืน
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)
4.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัย บนความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบ
ตลาดอย่างยั่งยืน
4.2 สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์
4.3 ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและ
อาเซียน
4.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
4.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.6 เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและหลากหลายมิติ
*** เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) คือการทาการเกษตรที่นาเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต
ความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการตามกรอบแนวคิด (Value Chain)
5. ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

>กลางทาง>

>ต้นทาง>

V1
ปัจจัย
พื้นฐาน

V2 ปัจจัย
การผลิต

V3
ศักยภาพ
การผลิต
และบริการ

V4 เพิ่มมูลค่า
สินค้าและ
บริการ
V5

แปรรูปเชื่อมโยง
แทคโนโลยีนวัตกรรม

>ปลายทาง>

V6
การตลาด
และสร้าง
การรับรู้

ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

V7 ช่อง
ทางการรับ
บริการ
และ
กระจาย
สินค้า
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยกระดับปัจจัยการผลิต
3) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า บริการ
4) เสริมมูลค่าสินค้าและบริการ
5) เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6) พัฒนาการตลาด และสร้างการรับรู้
7) ขยายช่องทางและโอกาสกระจายสินค้า บริการ
6. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. ร้อยละทีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2. จานวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. จานวนพื้นที่ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
7. จานวนเครือข่ายการค้า การลงทุน กับประเทศอินโดจีนและสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น
8. ระยะทางที่ได้รับการปรับปรุง ขยายเพื่อเชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เขตพื้นที่เศรษฐกิจ
และการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
9. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นักลงทุนในกลุ่ม เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่เศรษฐกิจ เขตการค้าชายแดน
10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
11. จานวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน
12. จานวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าและแหล่งน้าที่สามารถรองรับเกษตร
14. จานวนหมู่บ้าน/ชุมขนที่มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รักการพัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
16. จานวนเครือข่ายหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. ร้อยละความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการ
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ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แสดงข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ตัวชี้วัด
ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด

ประเทศ

ภาคเหนือตอนล่าง 1

หน่วย

352,907.20

294,544.18

ล้านบาท

ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตร

76,498.83

114,965.20

ล้านบาท

ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

80,887.07

34,041.93

ล้านบาท

ขนาดเศรษฐกิจภาคการบริการ

188,181.68

145,537.04

ล้านบาท

อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด

1.03

0.21

ร้อยละ

อัตราการขยายตัวภาคเกษตร

0.03

-0.38

ร้อยละ

อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม

0.24

-2.57

ร้อยละ

มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว

111,172.39

86,335.92

บาท/คน

ผลิตภาพแรงงาน

110,622.02

79,835.01

บาท/คน

0.70

0.79

ร้อยละ

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

แสดงข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
ประเทศ ภาคเหนือตอนล่าง 1 หน่วย
อัตราการว่างงาน
รายได้การท่องเที่ยว
อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว

0.83

0.55

ร้อยละ

20,405.19

20,001.45

ล้านบาท

13.10

14.81

ร้อยละ

(1) ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีขนาดเศรษฐกิจ มูลค่า 294,544.18 ล้านบาท ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าระดับประเทศ ซึ่งระดับประเทศมีมูลค่า 352,907.20 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี
ขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด
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(2) ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษต รมูลค่า 114,965.20
ล้านบาท ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเท ศค่อนข้างมาก ถึง 23,466.37 ล้านบาท (ระดับประเทศ มีมูลค่า
76,498.83 ล้านบาท) สูงเป็นอันดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม ซึ่ง สะท้อนว่ากลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ
ในภาคการเกษตรเป็นสาคัญ จึงควรเร่งพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรม
(3) ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่า 34,041.93
ล้านบาท ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาก (ระดับระเทศ มีมูลค่า 80,887.07 ล้านบาท) และค่าเฉลี่ยอยู่
เป็นอันดับที่ 14 จาก 18 กลุ่มจังหวัด อัตราการเจริญเติบโต ภาคอุตสาหกรรมลดตัวลงเป็นอย่างมาก จึงควร
เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ฟื้นตัว
(4) ขนาดเศรษฐกิจภาคการบริการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1มีขนาดเศรษฐกิจภาคการบริการมูลค่า 145,537.04 ล้าน
บาท ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จานวน 42,644.64 ล้านบาท (ระดับระเทศ มีมูลค่า 188,181.68ล้าน
บาท) และค่าเฉลี่ยอยู่เป็นอันดับที่ 12 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ควรเร่งพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาบริการ
รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
(5) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ
0.21 ซึง่ ต่ากว่าค่ากลางของประเทศ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ จังหวัดอืน่ พบว่าอยูใ่ นอันดับที่ 12 ของกลุ่ม
จังหวัดทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตกต่ามากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ร้อยละ 1.03)
(6) อัตราการขยายตัวภาคเกษตร
อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ร้อยละ -0.38 ซึง่ ต่า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ร้อยละ 0.03) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น พบว่า อัตราการ ขยายตัวภา ค
เกษตร อยู่ในอันดับที่ 11 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมดแต่ยังถือว่ามี ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตร สูงกว่า
ระดับประเทศ
(7) อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ร้อยละ- 2.57
ซึง่ ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศมาก (ร้อยละ 0.24) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น พบว่า อัตราการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอันดับที่ 15 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
ในปี พ .ศ.2556 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวมภาคนอก
การเกษตรในสาขาอุตสาหกร รม มูลค่า 27,437 ล้านบาท ลดลง จากปี พ.ศ.2555 จานวน 691 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.46 สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง จึงควรเร่งพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้ฟื้นตัวเร่ง พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
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(8) มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว ของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เท่ากับ
86,335.92 บาท/คน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (111,172.39 บาท/คน) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
จังหวัดอื่น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1มีมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว อยู่อันดับที่ 12
ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
(9) ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพแรงงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อยู่ที่ 79,835.01บาท/คน ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานทั้งประเทศ (110,622.02 บาท/คน) แรงงานส่วนใหญ่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1อยู่ในภาคเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1มีผลิต
ภาพแรงงานอยู่อันดับที่ 13 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
(10) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับ ประเทศ โดยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1อัตราการขยายตัวร้อยละ ๐.79ส่วนอัตราการ
ขยายตัวของประเทศร้อยละ 0.70เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
มีอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานอยู่อันดับที่ 9 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
(11) อัตราการว่างงาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.55 ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศที่มีอัตราการว่างงานถึง ร้อยละ 0.83เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น พบว่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1มีอัตราการว่างงานอยู่อันดับที่ 15 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
(12) รายได้การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีรายได้จากการท่องเที่ยว มูลค่า 20,001.45ล้านบาท
สูงกว่าค่ าเฉลี่ยระดับประเทศ (20,405.19ล้านบาท )แสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดมีศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบทั้ง ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี จึงควรยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ ยว และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1มีรายได้การท่องเที่ยวอยู่อันดับที่ 10 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด
(13) อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ
14.81 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ร้อยละ 13.10) อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1มีอัตราการ
ขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว อยู่อันดับที่ 8 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ต้องเพิ่ม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในเชิง สร้างสรรค์ เพื่อ
เพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้ของการท่องเที่ยว
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ท่องเที่ยว

กาหนดสถานะของกลุ่มจังหวัด แนวโน้มและทิศทางในการพัฒนาประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปหลากหลาย
(2) การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสรรค์และบริการมูลค่าสูง
(3) การค้าชายแดนเพิ่มมูลค่าสูง
(4) อุตสาหกรรมแปรรูปที่สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสูง
(๕) การเชื่อมโยงระบบขนส่งLogistics เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการเกษตรและ
(6) การรักษาความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

7. ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา(Key Success Factor: KSF)
7.1 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความมั่งคั่งอาศัยการมีส่วนร่วมผ่านกลไกสาคัญภาคเอกชนที่ต้อง
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
7.2 การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง
7.3 การพัฒนา การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการขับเคลื่อนและหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7.4 การเชื่อมโยง ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรอ งรับและการขยายความ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทอาเซียน
8. แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่า1ง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง
ถั่วเหลือง และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนว
พัฒนา East-West Economic Corridor โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็น
ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเ ชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาทิ
ประเพณีอุ้มพระดาน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ สาหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ
ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อน
ภู มิพลจังหวัดตาก เขื่อนสิริกิ ติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อน แควน้อยจังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งที่ มีศักยภาพทางก ารเกษตร และการท่องเที่ยว
โดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการใช้โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามา รถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม NorthSouth Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่จังหวัดตากและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
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(1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน โดย
สนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบ Logistics
สาหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสนับสนุนการ พัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
(2) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้ความสาคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้าและการ
บริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอานวยควา มสะดวก และระบบ
Logistics เพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยง
สนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่ม
จังหวัดพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และบุคลากรของกลุ่ มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการ
บริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการค้าชายแดน
(3) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพื่อ
ยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้
งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง
รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยเพื่อ
สร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
เพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่งน้า และการบริหาร
จัดการน้าให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพิ่มสมรรถนะแหล่งกั กเก็บน้าเดิม และแหล่งกักเก็บน้าใหม่ ตามศักยภาพ
และความจาเป็นของพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจน
พัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง และอุทกภัย
(๕) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการรองรับการเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุโดยมีการวางมาตรการสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองให้ผู้สูงอายุและระบบสังคมมั่นคงธุรกิจ บริการ และ
นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่
จะนาไปสู่การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้สูงอายุ
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